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Ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015
εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του
Συντάγματος.
Αριθμός 15(IIΙ) του 2015
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ,
ΑΦΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
Ερμηνεία.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός,
και της Ουκρανίας, αφετέρου (Κυρωτικός) Νόμος του 2015.
2. Στον παρόντα Νόμο «Συμφωνία» σημαίνει τη Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των Κρατών Μελών τους, αφενός, και της
η
Ουκρανίας, αφετέρου, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 21 Μαρτίου 2014 (πολιτικό μέρος της
η
Συμφωνίας) και την 27 Ιουνίου 2014 (εμπορικό μέρος της Συμφωνίας) μεταξύ της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, του Βασιλείου του Βελγίου, της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ιρλανδίας, της
Ελληνικής Δημοκρατίας, το Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας
της Κροατίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της
Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της
Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Δημοκρατίας της
Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Ρουμανίας, της
Δημοκρατίας της Σλοβενίας, της Σλοβακικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας, του
Βασιλείου της Σουηδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου
Ιρλανδίας, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου.

Κύρωσης της
Συμφωνίας.
Πίνακας.

3. Με τον παρόντα Νόμο κυρώνεται η Συμφωνία, της οποίας το κείμενο στο Ελληνικό πρωτότυπο
εκτίθεται στον Πίνακα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
(ΑΡΘΡΟ 3)

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
Η ΙΡΛΑΝΔΙΑ,
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ
Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
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Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΔΟΥΚΑΤΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
Η ΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
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συμβαλλόμενα μέρη της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής «τα κράτη μέλη»,
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, εφεξής «η Ένωση» ή «η ΕΕ» και
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, εφεξής «η Ευρατόμ»,
αφενός, και
Η ΟΥΚΡΑΝΙΑ
αφετέρου,
εφεξής καλούμενες από κοινού «τα μέρη»,
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ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ τις στενές ιστορικές σχέσεις και τους προοδευτικά στενότερους
δεσμούς μεταξύ των μερών, καθώς και την επιθυμία τους να ενισχύσουν και να διευρύνουν τις
σχέσεις κατά φιλόδοξο και καινοτόμο τρόπο,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ υπέρ μια στενής και διαρκούς σχέσης που να στηρίζεται στις κοινές αξίες,
δηλαδή τον σεβασμό των δημοκρατικών αρχών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση, τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, καθώς και τα δικαιώματα ατόμων που
ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, τη μη εισαγωγή διακρίσεων κατά προσώπων που ανήκουν σε
μειονότητες και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δέσμευση
υπέρ των αρχών της οικονομίας της αγοράς που θα διευκολύνουν τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε
ευρωπαϊκές πολιτικές,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η Ουκρανία, ως μια ευρωπαϊκή χώρα, έχει κοινή ιστορία και κοινές αξίες
με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και δεσμεύεται να προωθήσει αυτές τις αξίες,
ΣΗΜΕΙΩΝΟΝΤΑΣ τη σημασία που αποδίδει η Ουκρανία στην ευρωπαϊκή της ταυτότητα,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ την ισχυρή δημόσια στήριξη στην Ουκρανία της ευρωπαϊκής
επιλογής της χώρας,

ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΝΟΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες της
Ουκρανίας και χαιρετίζει την ευρωπαϊκή επιλογή της, καθώς και τη δέσμευσή της να οικοδομήσει
βαθιά και σταθερή δημοκρατία και οικονομία της αγοράς,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι οι κοινές αξίες στις οποίες στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση – δηλαδή, η
δημοκρατία, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών και το
κράτος δικαίου – είναι επίσης ουσιώδη στοιχεία της παρούσας συμφωνίας,
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι η πολιτική σύνδεση και η οικονομική ολοκλήρωση της Ουκρανίας με
την Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί στην εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας, καθώς και στις επιδόσεις της Ουκρανίας όσον αφορά τη διασφάλιση του
σεβασμού των κοινών αξιών και στις προόδους σύγκλισης με την ΕΕ στον πολιτικό, οικονομικό
και νομικό τομέα,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εφαρμόσουν όλες τις αρχές και διατάξεις του Χάρτη των Ηνωμένων
Εθνών, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), και
ειδικότερα της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη, των τελικών εγγράφων των διασκέψεων της Μαδρίτης και της Βιέννης
του 1991 και 1992 αντίστοιχα, του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη του 1990, της
Οικουμενικής Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου του 1948 και της Σύμβασης του
Συμβουλίου της Ευρώπης για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των
Θεμελιωδών Ελευθεριών του 1950,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να ενισχύσουν τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και ένα αποτελεσματικό
πολυμερές σύστημα και την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών, ιδίως συνεργαζόμενα στενά προς
τον σκοπό αυτό στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), του ΟΑΣΕ και του Συμβουλίου της
Ευρώπης,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία, την εδαφική
ακεραιότητα και το απαραβίαστο των συνόρων,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επιτύχουν την στενότερη σύγκλιση των θέσεων όσον αφορά διμερή,
περιφερειακά και διεθνή ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιλαμβανομένης της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ),
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ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να επαναβεβαιώσουν τις διεθνείς υποχρεώσεις των μερών, για την
καταπολέμηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής και των φορέων τους, και να
συνεργαστούν για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να συνεχίσουν τη διαδικασία μεταρρυθμίσεων και εναρμόνισης στην Ουκρανία,
συμβάλλοντας έτσι στη σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση και την εμβάθυνση της πολιτικής
σύνδεσης,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΕΣ ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόσει η Ουκρανία τις πολιτικές,
κοινωνικοοικονομικές, νομικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες για την
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και δεσμευόμενες να υποστηρίξουν ενεργά τις
εν λόγω μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να επιτύχουν την οικονομική ολοκλήρωση, μεταξύ άλλων μέσω μιας εκτενούς
και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών ως αναπόσπαστου τμήματος της παρούσας
συμφωνίας, σύμφωνα με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή των
μερών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ), και μέσω εκτενούς κανονιστικής
προσέγγισης,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ότι αυτή η εκτενής και ολοκληρωμένη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, σε
συνδυασμό με την ευρύτερη διαδικασία νομοθετικής προσέγγισης, θα συμβάλει στην περαιτέρω
οικονομική ολοκλήρωση με την εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προβλέπεται
στην παρούσα συμφωνία,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να αναπτύξουν ευνοϊκό νέο κλίμα στις οικονομικές σχέσεις μεταξύ των μερών
και, κυρίως, στην ανάπτυξη του εμπορίου και των επενδύσεων και την τόνωση του ανταγωνισμού,
καθοριστικών παραγόντων για την οικονομική αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό,
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ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, στηριζόμενες στη
δέσμευση των μερών να εφαρμόσουν τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν την ενεργειακή ασφάλεια, να διευκολύνουν την ανάπτυξη της
κατάλληλης υποδομής και τη βελτίωση της ενοποίησης της αγοράς και της κανονιστικής
προσέγγισης με τα βασικά στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ, να προωθήσουν την ενεργειακή
ασφάλεια και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και να επιτύχουν υψηλό βαθμό
πυρηνικής ασφάλειας,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εντείνουν τον διάλογο – με βάση τις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης,
της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κοινής ευθύνης και εταιρικής σχέσης – και τη συνεργασία σε
θέματα μετανάστευσης, ασύλου και διαχείρισης των συνόρων, με μια σφαιρική προσέγγιση που θα
εστιάζεται στη νόμιμη μετανάστευση και τη συνεργασία για την αντιμετώπιση της παράνομης
μετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων και στην αποτελεσματική εφαρμογή της συμφωνίας
επανεισδοχής,
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ τη σημασία της θέσπισης καθεστώτος ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης
για τους πολίτες της Ουκρανίας σε εύθετο χρόνο, εφόσον πληρούνται οι όροι για την καλή
διαχείριση και την ασφαλή κινητικότητα,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να καταπολεμήσουν το οργανωμένο έγκλημα και τη νομιμοποίηση εσόδων
από παράνομες δραστηριότητες, να μειώσουν την προμήθεια και τη ζήτηση παράνομων
ναρκωτικών και να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να προωθήσουν τη συνεργασία στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος
και των αρχών βιώσιμης ανάπτυξης και πράσινης οικονομίας,
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ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να προωθήσουν τις επαφές μεταξύ των λαών,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να ενισχύσουν τη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή συνεργασία,
ΔΕΣΜΕΥΟΜΕΝΕΣ να εναρμονίσουν σταδιακά τη νομοθεσία της Ουκρανίας με εκείνη της
Ένωσης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία και
να την εφαρμόσουν αποτελεσματικά,
ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ότι η παρούσα συμφωνία δεν θα προδικάσει τις σχέσεις ΕΕΟυκρανίας και αφήνει ανοικτή τη δυνατότητα μελλοντικής εξέλιξής τους,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΟΝΟΝΤΑΣ ότι οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του Μέρους ΙΙΙ τίτλος V της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
δεσμεύουν το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, ως χωριστά συμβαλλόμενα μέρη και όχι ως
μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν η Ευρωπαϊκή Ένωση, από κοινού με το Ηνωμένο
Βασίλειο και/ή την Ιρλανδία, έχουν από κοινού κοινοποιήσει στην Ουκρανία ότι το Ηνωμένο
Βασίλειο ή η Ιρλανδία δεσμεύονται ως μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το πρωτόκολλο
αριθ. 21 για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας,
ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Αν το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή η Ιρλανδία παύσουν να δεσμεύονται ως μέρη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 4α του πρωτοκόλλου αριθ. 21 ή σύμφωνα με το άρθρο
10 του πρωτοκόλλου αριθ. 36 σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις το οποίο προσαρτάται στις
Συνθήκες, η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με το Ηνωμένο Βασίλειο και/ή την Ιρλανδία
ενημερώνουν αμέσως την Ουκρανία για κάθε αλλαγή της θέσης τους· στην περίπτωση αυτή
εξακολουθούν να δεσμεύονται από τις διατάξεις της συμφωνίας ιδίω ονόματι. Το ίδιο ισχύει για τη
Δανία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο αριθ. 22 που προσαρτάται στις Συνθήκες, σχετικά με τη θέση
της Δανίας,
ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
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ΑΡΘΡΟ 1
Στόχοι

1.

Θεσπίζεται σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της

Ουκρανίας, αφετέρου.

2.

Οι στόχοι της σύνδεσης αυτής είναι:

α)

να ενισχυθεί η σταδιακή προσέγγιση μεταξύ των μερών βάσει κοινών αξιών και στενών και
προνομιακών δεσμών και να αυξηθούν η σύνδεση της Ουκρανίας με τις πολιτικές της ΕΕ και
η συμμετοχή της σε προγράμματα και οργανισμούς,

β)

να προβλεφθεί το κατάλληλο πλαίσιο για ενισχυμένο πολιτικό διάλογο σχετικά με όλους τους
τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος,

γ)

να προαχθούν, να διατηρηθούν και να ενισχυθούν η ειρήνη και η σταθερότητα σε
περιφερειακή και διεθνή διάσταση σύμφωνα με τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών
και της Τελικής Πράξης του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη και τους στόχους του Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη
του 1990,
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δ)

να εδραιωθούν οι συνθήκες για ενισχυμένες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις που θα
συμβάλουν στη σταδιακή ένταξη της Ουκρανίας στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, μεταξύ
άλλων, με την καθιέρωση μιας εκτενούς και ολοκληρωμένης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών,
όπως αναφέρεται στον Τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας
συμφωνίας και να στηριχθούν οι προσπάθειες που καταβάλλει η Ουκρανία για να
ολοκληρώσει τη μετάβαση προς μια λειτουργούσα οικονομία αγοράς, μέσω, μεταξύ άλλων,
της προοδευτικής προσέγγισης της νομοθεσίας της με εκείνη της Ένωσης,

ε)

να προωθηθεί η συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της ασφάλειας
με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου και του σεβασμού των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

στ)

να καθιερωθούν οι συνθήκες για μια όλο και πιο στενή συνεργασία σε άλλους τομείς
αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
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ΤΙΤΛΟΣ I
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΡΘΡΟ 2
Ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών
ελευθεριών, όπως ορίζεται, ιδίως, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την
Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στον Χάρτη των Παρισίων για μια νέα Ευρώπη του
1990, καθώς και σε άλλες σχετικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μεταξύ των οποίων στην
Οικουμενική Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του ανθρώπου και στη Σύμβαση
για την προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, και ο
σεβασμός της αρχής του κράτους δικαίου αποτελούν τη βάση για την εσωτερική και εξωτερική
πολιτική των μερών και συνιστούν ουσιαστικά στοιχεία της παρούσας συμφωνίας. Η προώθηση
του σεβασμού των αρχών της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας, του
απαραβίαστου των συνόρων και της ανεξαρτησίας, καθώς και η αντιμετώπιση της διάδοσης όπλων
μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους συνιστούν επίσης ουσιαστικά
στοιχεία της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 3
Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αρχές μιας ελεύθερης οικονομίας της αγοράς στηρίζουν τη σχέση
μεταξύ αυτών. Το κράτος δικαίου, η χρηστή διακυβέρνηση, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η
καταπολέμηση των διαφόρων μορφών διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος και της
τρομοκρατίας, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και ένα αποτελεσματικό πολυμερές σύστημα
έχουν καίρια σημασία για την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των μερών.
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ΤΙΤΛΟΣ II
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 4
Στόχοι του πολιτικού διαλόγου

1.

Ο πολιτικός διάλογος μεταξύ των μερών σχετικά με όλους τους τομείς αμοιβαίου

ενδιαφέροντος θα αναπτυχθεί περαιτέρω και θα ενισχυθεί. Τούτο θα συμβάλει στη σταδιακή
σύγκλιση σε θέματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής με σκοπό τη μεγαλύτερη συμμετοχή της
Ουκρανίας στον ευρωπαϊκό χώρο ασφάλειας.

2.

Στόχοι του πολιτικού διαλόγου είναι οι εξής:

α)

εμβάθυνση της πολιτικής σύνδεσης και βελτίωση της σύγκλισης και της
αποτελεσματικότητας της πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας.

β)

προώθηση της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας βάσει ενός αποτελεσματικού
πολυμερούς συστήματος,

γ)

ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου μεταξύ των μερών σχετικά με τη διεθνή
ασφάλεια και τη διαχείριση της κρίσης, ιδίως, για να αντιμετωπιστούν τα παγκόσμια και
περιφερειακά προβλήματα και οι σοβαρές απειλές,

δ)

ενθάρρυνση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των μερών που στηρίζεται στα
αποτελέσματα με στόχο την επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρωπαϊκή
ήπειρο,

EU/UA/el 13

3937

ε)

ενίσχυση του σεβασμού των δημοκρατικών αρχών, του κράτους δικαίου και της χρηστής
διακυβέρνησης, των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,
περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων ατόμων που ανήκουν σε εθνικές μειονότητες, της μη
εισαγωγής διακρίσεων έναντι ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και του σεβασμού της
διαφορετικότητας, καθώς και συμβολή στην εδραίωση των εσωτερικών πολιτικών
μεταρρυθμίσεων,

στ)

ανάπτυξη του διαλόγου και εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των μερών στον τομέα της
ασφάλειας και της άμυνας,

ζ)

προώθηση των αρχών της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας
και του απαραβίαστου των συνόρων.
ΑΡΘΡΟ 5
Φόρουμ για τη διεξαγωγή του πολιτικού διαλόγου

1.

Τα μέρη διεξάγουν τακτικές συνεδριάσεις πολιτικού διαλόγου σε επίπεδο κορυφής.

2.

Σε υπουργικό επίπεδο, ο πολιτικός διάλογος λαμβάνει χώρα, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας,

στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 460 της παρούσας συμφωνίας
και στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων, μεταξύ εκπροσώπων των μερών σε επίπεδο Υπουργών
Εξωτερικών.
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3.

Ο πολιτικός διάλογος διεξάγεται επίσης με τις ακόλουθες μορφές:

α)

τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο πολιτικών διευθυντών, επιτροπή πολιτικής και ασφάλειας
και εμπειρογνωμόνων, για ειδικές περιοχές και θέματα, μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αφενός, και εκπροσώπων της Ουκρανίας, αφετέρου,

β)

πλήρης αξιοποίηση όλων των διπλωματικών και στρατιωτικών διαύλων μεταξύ των μερών,
συμπεριλαμβανομένων των κατάλληλων επαφών σε τρίτες χώρες και στο πλαίσιο των
Ηνωμένων Εθνών, του ΟΑΣΕ και άλλων διεθνών φόρουμ,

γ)

τακτικές συνεδριάσεις τόσο σε επίπεδο ανωτάτων υπαλλήλων όσο και εμπειρογνωμόνων των
στρατιωτικών οργάνων των μερών,

δ)

κάθε άλλο μέσο, μεταξύ των οποίων και συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, που θα μπορούσε
να συμβάλει στη βελτίωση και παγιοποίηση αυτού του διαλόγου.

4.

Τα μέρη θεσπίζουν, με αμοιβαία συμφωνία, άλλες διαδικασίες και μηχανισμούς για τον

πολιτικό διάλογο, περιλαμβανομένων έκτακτων διαβουλεύσεων.

5.

Ο πολιτικός διάλογος σε κοινοβουλευτικό επίπεδο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της

κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης που αναφέρεται στο άρθρο 467 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 6
Διάλογος και συνεργασία σχετικά με τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις
Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι εσωτερικές πολιτικές τους
στηρίζονται στις κοινές αρχές των μερών και, ειδικότερα, τη σταθερότητα και αποτελεσματικότητα
των δημοκρατικών θεσμών και το κράτος δικαίου, καθώς και στον σεβασμό των δικαιωμάτων του
ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως αναφέρεται ιδίως στο άρθρο 14 της παρούσας
συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 7
Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας

1.

Τα μέρη εντείνουν τον διάλογο και τη συνεργασία και προωθούν τη σταδιακή σύγκλιση στον

τομέα της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, περιλαμβανομένης της Κοινής
Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ), και εξετάζουν, ιδίως, θέματα πρόληψης των
συγκρούσεων και διαχείρισης των κρίσεων, περιφερειακής σταθερότητας, αφοπλισμού, μη
διάδοσης και ελέγχου όπλων και ελέγχου εξαγωγής όπλων, καθώς και ενισχυμένου διαλόγου προς
αμοιβαίο όφελος στον τομέα του διαστήματος. Η συνεργασία στηρίζεται στις κοινές αξίες και στα
αμοιβαία συμφέροντα και αποσκοπεί στην αύξηση της πολιτικής σύγκλισης και
αποτελεσματικότητας και στην προώθηση κοινού προγραμματισμού πολιτικής. Για τον σκοπό
αυτό, τα μέρη κάνουν χρήση των διμερών, διεθνών και περιφερειακών φόρουμ.
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2.

Η Ουκρανία, η ΕΕ και τα κράτη μέλη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους υπέρ των

αρχών του σεβασμού της ανεξαρτησίας, της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και
του απαραβίαστου των συνόρων, όπως ορίζεται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και στην
Τελική Πράξη του Ελσίνκι του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην
Ευρώπη, καθώς και τη δέσμευσή τους να προωθήσουν αυτές τις αρχές στις διμερείς και πολυμερείς
σχέσεις.

3.

Τα μέρη αντιμετωπίζουν εγκαίρως και με συνεπή τρόπο τις προκλήσεις που απειλούν αυτές

τις αρχές σε όλα τα κατάλληλα επίπεδα του πολιτικού διαλόγου που προβλέπεται στην παρούσα
συμφωνία, περιλαμβανομένου του υπουργικού επιπέδου.

ΑΡΘΡΟ 8
Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο
Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της ειρήνης και της διεθνούς δικαιοσύνης
επικυρώνοντας και εφαρμόζοντας το Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου
(ΔΠΔ) του 1998 και των σχετικών πράξεών του.
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ΑΡΘΡΟ 9
Περιφερειακή σταθερότητα

1.

Τα μέρη εντείνουν τις κοινές προσπάθειές τους για την προώθηση της σταθερότητας, της

ασφάλειας και της δημοκρατικής ανάπτυξης στον κοινό τους χώρο γειτνίασης, και συνεργάζονται,
ιδίως, με σκοπό την ειρηνική διευθέτηση περιφερειακών συγκρούσεων.

2.

Οι προσπάθειες αυτές τηρούν τις κοινές αρχές διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και

ασφάλειας, όπως ορίζονται στον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στην Τελική Πράξη του Ελσίνκι
του 1975 της Διάσκεψης για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και σε άλλα συναφή
πολυμερή έγγραφα

ΑΡΘΡΟ 10
Πρόληψη συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων και στρατιωτική-τεχνολογική συνεργασία

1.

Τα μέρη επιδιώκουν να ενισχύσουν την πρακτική συνεργασία για την πρόληψη των

συγκρούσεων και τη διαχείριση των κρίσεων, ειδικότερα με σκοπό την αύξηση της συμμετοχής της
Ουκρανίας στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων υπό την
ηγεσία της ΕΕ, καθώς και στις σχετικές ασκήσεις και την κατάρτιση, περιλαμβανομένων εκείνων
που διεξάγονται στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ).

2.

Η συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα στηρίζεται στις προϋποθέσεις και ρυθμίσεις μεταξύ της ΕΕ

και της Ουκρανίας όσον αφορά τη διαβούλευση και τη συνεργασία για τη διαχείριση κρίσεων.
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3.

Τα μέρη διερευνούν τις δυνατότητες στρατιωτικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η

Ουκρανία και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (ΕΟΑ) καθιερώνουν στενές επαφές για να
συζητούν τη βελτίωση του στρατιωτικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογικών
ζητημάτων.

ΑΡΘΡΟ 11
Μη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής

1.

Τα μέρη θεωρούν ότι η διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών, καθώς και

των φορέων τους, είτε πρόκειται για κρατικούς είτε για μη κρατικούς φορείς, αποτελεί μία από τις
σοβαρότερες απειλές κατά της διεθνούς σταθερότητας και ασφάλειας. Συνεπώς, τα μέρη
συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διάδοσης όπλων
μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους, μεριμνώντας για την πλήρη τήρηση
και εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών
συνθηκών και συμφωνιών για τον αφοπλισμό και τη μη διάδοση αυτών των όπλων, καθώς και
άλλων διεθνών υποχρεώσεών τους στον συγκεκριμένο τομέα. Τα μέρη συμφωνούν ότι η παρούσα
διάταξη αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της παρούσας συμφωνίας.

2.

Τα μέρη επιπλέον συμφωνούν να συνεργάζονται και να συμβάλλουν στην καταπολέμηση της

διάδοσης των όπλων μαζικής καταστροφής, συναφών υλικών και των φορέων τους:
α)

μεριμνώντας για την υπογραφή, την επικύρωση ή την προσχώρηση, κατά περίπτωση, και την
πλήρη εφαρμογή όλων των άλλων συναφών διεθνών πράξεων·
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β)

βελτιώνοντας περαιτέρω το σύστημα εθνικών ελέγχων εξαγωγών, προκειμένου να ελέγχονται
αποτελεσματικά οι εξαγωγές και η διαμετακόμιση αγαθών που συνδέονται με τα όπλα
μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου της τελικής χρησιμοποίησης των
τεχνολογιών και αγαθών διπλής χρήσης, και προβλέποντας αυστηρές κυρώσεις σε περίπτωση
παραβιάσεων που διαπιστώνονται κατά τους ελέγχους εξαγωγής.

3.

Τα μέρη συμφωνούν να καθιερώσουν έναν τακτικό πολιτικό διάλογο, ο οποίος θα συνοδεύει

και θα ενδυναμώνει τα στοιχεία αυτά.

ΑΡΘΡΟ 12
Αφοπλισμός, έλεγχος των εξοπλισμών, έλεγχος εξαγωγών όπλων και καταπολέμηση της
παράνομης διακίνησης όπλων
Τα μέρη αναπτύσσουν περαιτέρω τη συνεργασία όσον αφορά τον αφοπλισμό, καθώς και τη μείωση
των αποθεμάτων τους πλεοναζόντων μικρών όπλων και ελαφρού οπλισμού, αλλά και για να
αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που έχουν στον πληθυσμό και στο περιβάλλον εγκαταλελειμμένοι
μη εκραγέντες μηχανισμοί, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 6 (Περιβάλλον) του τίτλου V της
παρούσας συμφωνίας. Η συνεργασία όσον αφορά τον αφοπλισμό περιλαμβάνει επίσης ελέγχους
των εξοπλισμών, ελέγχους εξαγωγών όπλων και την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης
όπλων, περιλαμβανομένων των μικρών όπλων και του ελαφρού οπλισμού. Τα μέρη προωθούν την
καθολική προσχώρηση και συμμόρφωση με τις σχετικές διεθνείς πράξεις και αποσκοπούν στο να
διασφαλίσουν την αποτελεσματικότητά τους, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή των σχετικών
ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.
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ΑΡΘΡΟ 13
Καταπολέμηση της τρομοκρατίας
Τα μέρη επιδιώκουν να συνεργάζονται σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο με στόχο να
αποτρέπουν και να καταπολεμούν την τρομοκρατία σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα διεθνή
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το προσφυγικό και το ανθρωπιστικό δίκαιο.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 14
Κράτος δικαίου και σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου
και των θεμελιωδών ελευθεριών
Στο πλαίσιο της συνεργασίας τους σε θέματα δικαιοσύνης, ελευθερίας και ασφάλειας, τα μέρη
αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην εδραίωση του κράτους δικαίου και στην ενίσχυση των θεσμών
σε όλα τα επίπεδα, τόσο στον τομέα της διοίκησης γενικά όσο και στον τομέα της επιβολής του
νόμου και της διοίκησης της δικαιοσύνης, ειδικότερα. Η συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί ιδίως
στην ενίσχυση της δικαστικής εξουσίας, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και στη
διασφάλιση της ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της, καθώς και στην καταπολέμηση της
τρομοκρατίας. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών
πρέπει να κατευθύνει τη συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης, της ελευθερίας και της
ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 15
Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται προκειμένου να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα υψηλότερα ευρωπαϊκά και διεθνή
πρότυπα, καθώς και με τις αντίστοιχες πράξεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η συνεργασία για
την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την
ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωμόνων.
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ΑΡΘΡΟ 16
Συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης, του ασύλου και της διαχείρισης των συνόρων

1.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη σημασία της κοινής διαχείρισης των μεταναστευτικών

ρευμάτων μεταξύ των εδαφών τους και αναπτύσσουν περαιτέρω τον σφαιρικό διάλογο για όλα τα
ζητήματα που αφορούν τη μετανάστευση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η παράνομη
μετανάστευση, η νόμιμη μετανάστευση, η λαθραία διακίνηση μεταναστών και η εμπορία
ανθρώπων, καθώς και η ένταξη μεταναστευτικών προβλημάτων στις εθνικές στρατηγικές για την
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών προέλευσης των μεταναστών. Ο διάλογος αυτός
στηρίζεται στις θεμελιώδεις αρχές της αλληλεγγύης, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κοινής
ευθύνης και εταιρικής σχέσης.

2.

Σύμφωνα με την αντίστοιχη ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, η συνεργασία πρέπει

να εστιάζεται, ειδικότερα, στα εξής:
α)

αντιμετώπιση των βασικών αιτιών της μετανάστευσης, διερευνώντας ενεργά τις πιθανότητες
συνεργασίας σ’ αυτόν τον τομέα με τρίτες χώρες και διεθνή φόρουμ·

β)

χάραξη από κοινού αποτελεσματικής και προληπτικής πολιτικής κατά της παράνομης
μετανάστευσης, της λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων
τρόπων για την καταπολέμηση δικτύων λαθραίας διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων και της
προστασίας των θυμάτων της διακίνησης αυτής·

γ)

καθιέρωση σφαιρικού διαλόγου σε θέματα ασύλου και ειδικότερα σε θέματα που συνδέονται
με την πρακτική εφαρμογή της σύμβασης του 1951 των Ηνωμένων Εθνών για το καθεστώς
των προσφύγων και του πρωτοκόλλου για το καθεστώς των προσφύγων του 1967 και άλλων
σχετικών διεθνών πράξεων, καθώς και διασφάλιση του σεβασμού της αρχής της μη
επαναπροώθησης·
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δ)

τους κανόνες εισδοχής, τα δικαιώματα και το καθεστώς των ατόμων που γίνονται δεκτά, και
τη δίκαιη μεταχείριση και την ένταξη νομίμως εγκατεστημένων αλλοδαπών·

ε)

περαιτέρω ανάπτυξη επιχειρησιακών μέτρων στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων·

i)

Η συνεργασία στον τομέα της διαχείρισης των συνόρων μπορεί να περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, κατάρτιση, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, περιλαμβανομένων των
τεχνικών πτυχών, ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες
και, εφόσον είναι εφικτό, ανταλλαγή αξιωματικών συνδέσμων.

ii)

Οι προσπάθειες των μερών σ’ αυτόν τον τομέα πρέπει να αποσκοπούν στην
αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των συνόρων.

στ)

ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων·

ζ)

ανάπτυξη αποτελεσματικής πολιτικής επιστροφής που πρέπει να περιλαμβάνει και την

περιφερειακή της διάσταση,·και
η)

ανταλλαγή απόψεων για την άτυπη απασχόληση μεταναστών.
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ΑΡΘΡΟ 17
Μεταχείριση εργαζομένων

1.

Με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη

και στην ΕΕ, η μεταχείριση εργαζομένων που είναι υπήκοοι της Ουκρανίας και απασχολούνται
νόμιμα στο έδαφος κράτους μέλους δεν υπόκειται σε τυχόν διακρίσεις λόγω εθνικότητας, όσον
αφορά τις συνθήκες εργασίας, την αμοιβή ή την απόλυση, σε σχέση με τους υπηκόους του εν λόγω
κράτους μέλους.

2.

Η Ουκρανία, με την επιφύλαξη των νόμων, των όρων και διαδικασιών που ισχύουν στην

Ουκρανία, παρέχει τη μεταχείριση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου σε
εργαζομένους που είναι υπήκοοι κράτους μέλους και οι οποίοι απασχολούνται νομίμως στο έδαφός
της.

ΑΡΘΡΟ 18
Κινητικότητα των εργαζομένων

1.

Λαμβανομένης υπόψη της κατάστασης που επικρατεί στην αγορά εργασίας των κρατών

μελών, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας και τηρουμένων των κανόνων που ισχύουν στα κράτη
μέλη και στην ΕΕ όσον αφορά την κινητικότητα εργαζομένων:
α)

πρέπει να διατηρηθούν, και εφόσον είναι δυνατό να βελτιωθούν, οι ισχύουσες διευκολύνσεις
πρόσβασης Ουκρανών εργαζόμενων στην απασχόληση, τις οποίες παρέχουν τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο διμερών συμφωνιών·

β)

τα άλλα κράτη μέλη υποχρεούνται να εξετάσουν τη δυνατότητα σύναψης παρόμοιων
συμφωνιών.
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2.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει τη θέσπιση άλλων περισσότερο ευνοϊκών διατάξεων σε

συμπληρωματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των διευκολύνσεων πρόσβασης στην
επαγγελματική κατάρτιση, σύμφωνα με τους νόμους, τους όρους και τις διαδικασίες που ισχύουν
στα κράτη μέλη και στην ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά
εργασίας των κρατών μελών και της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 19
Κυκλοφορία προσώπων

1.

Τα μέρη θα διασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή:

α)

της συμφωνίας, της 18ης Ιουνίου 2007, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ουκρανίας για την επανεισδοχή προσώπων (μέσω της μικτής επιτροπής επανεισδοχής που
συγκροτήθηκε από το άρθρο 15 αυτής)·

β)

της συμφωνίας, της 18ης Ιουνίου 2007, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της
Ουκρανίας για τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων (μέσω της μικτής επιτροπής για τη
διαχείριση της συμφωνίας που συγκροτήθηκε από το άρθρο 12 αυτής).

2.

Τα μέρη προσπαθούν επίσης να ενισχύσουν την κινητικότητα των πολιτών και να

σημειώσουν περαιτέρω πρόοδο στον διάλογο όσον αφορά τις θεωρήσεις.

3.

Τα μέρη θεσπίζουν σταδιακά μέτρα προς ένα καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση

θεώρησης σε εύθετο χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καθιερωθεί οι όροι καλά
διαχειριζόμενης και ασφαλούς κινητικότητας, οι οποίοι καθορίστηκαν στο σχέδιο δράσης σε δύο
φάσεις για την ελευθέρωση των θεωρήσεων που παρουσιάστηκε στη διάσκεψη κορυφής ΕΕΟυκρανίας της 22ας Νοεμβρίου 2010.
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ΑΡΘΡΟ 20
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Τα μέρη συνεργάζονται για να αποτρέπουν και να καταπολεμούν τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό τα μέρη
ενισχύουν τη διμερή και διεθνή συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα, καθώς και σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Τα μέρη διασφαλίζουν την εφαρμογή των σχετικών διεθνών προτύπων, ειδικότερα των
προτύπων της ειδικής ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) και εκείνων που ισοδυναμούν
με τα πρότυπα που ενέκρινε η Ένωση.
ΑΡΘΡΟ 21
Συνεργασία για την καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών,
των πρόδρομων και ψυχοτρόπων ουσιών

1.

Τα μέρη συνεργάζονται σε θέματα που συνδέονται με τα παράνομα ναρκωτικά, βάσει από

κοινού συμφωνημένων αρχών σύμφωνα με τις αντίστοιχες διεθνείς συμβάσεις και λαμβανομένων
υπόψη της Πολιτικής Δήλωσης και της Ειδικής Δήλωσης για τις κατευθυντήριες γραμμές που
πρέπει να ακολουθούνται για τη μείωση της ζήτησης των ναρκωτικών οι οποίες εγκρίθηκαν από
την εικοστή ειδική σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά τον
Ιούνιο του 1998.
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2.

Η συνεργασία αυτή αποσκοπεί στην καταπολέμηση των παράνομων ναρκωτικών, στη μείωση

της προμήθειας, της διακίνησης και της ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών, στην αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της τοξικομανίας στην υγεία και την κοινωνία. Αποσκοπεί επίσηςστην
αποτελεσματικότερη πρόληψη της παρεκτροπής των πρόδρομων χημικών ουσιών που
χρησιμοποιούνται για την παράνομη παρασκευή ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών.

3.

Τα μέρη χρησιμοποιούν τις αναγκαίες μεθόδους συνεργασίας για την επίτευξη των στόχων

αυτών, διασφαλίζοντας μια ισόρροπη και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τα ζητήματα που
διακυβεύονται.

ΑΡΘΡΟ 22
Καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς

1.

Τα μέρη συνεργάζονται για την καταπολέμηση και την πρόληψη εγκληματικών και

παράνομων δραστηριοτήτων, οργανωμένων ή άλλων.

2.

Η συνεργασία αφορά την αντιμετώπιση μεταξύ άλλων:

α)

της λαθραίας διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και όπλων και παράνομων
ναρκωτικών,

β)

του λαθρεμπορίου αγαθών,

γ)

οικονομικών εγκλημάτων, μεταξύ άλλων και στον τομέα της φορολογίας,

δ)

της διαφθοράς, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα,
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ε)

της πλαστογραφίας εγγράφων,

στ)

του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

3.

Τα μέρη ενισχύουν τη διμερή, περιφερειακή και διεθνή συνεργασία σ’ αυτόν τον τομέα,

περιλαμβανομένης της συνεργασίας στην οποία συμμετέχει η Europol. Τα μέρη αναπτύσσουν
περαιτέρω τη συνεργασία τους, όσον αφορά ιδίως:
α)

την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, μεταξύ άλλων και για τις τεχνικές διερεύνησης
υποθέσεων και την εγκληματολογική έρευνα,

β)

την ανταλλαγή πληροφοριών σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες,

γ)

την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και την κατάρτιση και, εφόσον είναι σκόπιμο, ανταλλαγές
προσωπικού,

δ)

θέματα που σχετίζονται με την προστασία μαρτύρων και θυμάτων.

4.

Τα μέρη δεσμεύονται να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τη σύμβαση των ΗΕ κατά του

διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος του 2000 και τα τρία πρωτόκολλά της, τη σύμβαση των ΗΕ
κατά της διαφθοράς του 2003 και άλλες αντίστοιχες διεθνείς πράξεις.
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ΑΡΘΡΟ 23
Συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

1.

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την πρόληψη και την καταστολή τρομοκρατικών

ενεργειών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το διεθνές δίκαιο για τα δικαιώματα του ανθρώπου, το
δίκαιο περί προσφύγων και το ανθρωπιστικό δίκαιο, και την αντίστοιχη νομοθεσία και τους
κανονισμούς των μερών. Ειδικότερα τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται βάσει της πλήρους
εφαρμογής της απόφασης αριθ. 1373 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών του 2001,
της Παγκόσμιας Αντιτρομοκρατικής Στρατηγικής των ΗΕ του 2006 και άλλων αντίστοιχων
πράξεων των ΗΕ και των εφαρμοστέων διεθνών συμβάσεων και πράξεων.

2.

Επιδιώκουν τούτο, ειδικότερα, με την ανταλλαγή:

α)

πληροφοριών για τις τρομοκρατικές ομάδες και τα δίκτυα υποστήριξής τους,

β)

εμπειριών και πληροφοριών για τις τάσεις της τρομοκρατίας και όσον αφορά τα μέσα και τις
μεθόδους καταπολέμησης της τρομοκρατίας, τους τεχνικούς τομείς και την εκπαίδευση, και

γ)

εμπειριών σχετικά με την πρόληψη της τρομοκρατίας.

Κάθε ανταλλαγή πληροφοριών λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το διεθνές και εθνικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 24
Νομική συνεργασία

1.

Τα μέρη συμφωνούν να αναπτύξουν περαιτέρω τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και

ποινικές υποθέσεις, κάνοντας πλήρη χρήση των σχετικών διεθνών και διμερών πράξεων και βάσει
των αρχών της ασφάλειας δικαίου και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη.

2.

Τα μέρη συμφωνούν να διευκολύνουν περαιτέρω τη δικαστική συνεργασία μεταξύ της ΕΕ

και της Ουκρανίας σε αστικά θέματα βάσει των εφαρμοστέων πολυμερών νομικών πράξεων,
ειδικότερα της Συνδιάσκεψης της Χάγης για το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο στον τομέα της διεθνούς
νομικής συνεργασίας και επίλυσης των διαφορών, καθώς και για την προστασία των παιδιών.

3.

Όσον αφορά τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τα μέρη προσπαθούν να

βελτιώσουν τους διακανονισμούς για την αμοιβαία δικαστική συνδρομή και έκδοση. Αυτό
περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την υπογραφή και εφαρμογή των σχετικών διεθνών πράξεων των
Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένου του Καταστατικού της
Ρώμης για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του 1998, στο οποίο γίνεται παραπομπή στο άρθρο 8 της
παρούσας συμφωνίας, καθώς και στενότερη συνεργασία με την Eurojust.

EU/UA/el 31

3955

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΘΝΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

ΤΜΗΜΑ 1
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 25
Στόχος
Τα μέρη δημιουργούν προοδευτικά ζώνη ελεύθερων συναλλαγών εντός μεταβατικής περιόδου που
διαρκεί, κατ' ανώτατο όριο, 10 έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας1,
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτής, καθώς και με το άρθρο XXIV της Γενικής Συμφωνίας Δασμών
και Εμπορίου του 1994 (εφεξής «ΓΣΔΕ»).

1

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 26
Πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

1.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για τις συναλλαγές εμπορευμάτων1 καταγωγής

από εδάφη των μερών.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ως «καταγόμενο προϊόν ή προϊόν καταγωγής»

νοείται κάθε προϊόν το οποίο ανταποκρίνεται στους κανόνες καταγωγής που καθορίζονται στο
πρωτόκολλο Ι της παρούσας συμφωνίας (Για τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων
προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και για τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας).

1

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως εμπορεύματα νοούνται τα προϊόντα όπως
αναφέρονται στη ΓΣΔΕ 1994, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΣΜΩΝ, ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 27
Ορισμός τελωνειακών δασμών
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, στους «τελωνειακούς δασμούς» περιλαμβάνονται
δασμοί ή επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή
εμπορευμάτων ή συνδέονται με αυτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των μορφών πρόσθετων τελών
ή επιβαρύνσεων που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή ή συνδέονται με αυτές. Στους
«τελωνειακούς δασμούς» δεν περιλαμβάνονται:
α)

επιβαρύνσεις ισοδύναμες με εσωτερικό φόρο οι οποίες επιβάλλονται σύμφωνα με το
άρθρο 32 της παρούσας συμφωνίας·

β)

δασμοί που επιβάλλονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 2 (μέτρα αποκατάστασης) του τίτλου IV
της παρούσας συμφωνίας·

γ)

τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 33 της παρούσας
συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 28
Ταξινόμηση εμπορευμάτων
Η ταξινόμηση των εμπορευμάτων κατά τις συναλλαγές μεταξύ των μερών καθορίζεται στην
αντίστοιχη δασμολογική ονοματολογία κάθε μέρους βάσει του Εναρμονισμένου Συστήματος της
Διεθνούς Σύμβασης για το Εναρμονισμένο Σύστημα Περιγραφής και Κωδικοποίησης των
Εμπορευμάτων του 1983 (εφεξής «το ΕΣ») και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ 29
Κατάργηση των τελωνειακών δασμών επί των εισαγωγών

1.

Κάθε μέρος μειώνει ή καταργεί τους τελωνειακούς δασμούς σε προϊόντα καταγωγής του

άλλου μέρους σύμφωνα με τους πίνακες υποχρεώσεων που καθορίζονται στο παράρτημα Ι-Α της
παρούσας συμφωνίας (εφεξής «πίνακες υποχρεώσεων»).
Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου, για τα μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα
είδη που υπάγονται στον τελωνειακό κώδικα 6309 00 00 της Ουκρανίας, η Ουκρανία καταργεί τους
τελωνειακούς δασμούς επί των εισαγωγών σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στο
παράρτημα Ι-Β της παρούσας συμφωνίας.

2.

Για κάθε εμπόρευμα, ο βασικός δασμολογικός συντελεστής επί του οποίου εφαρμόζονται οι

διαδοχικές μειώσεις δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου είναι εκείνος που
καθορίζεται στο παράρτημα Ι της παρούσας συμφωνίας.
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3.

Σε περίπτωση που, οποτεδήποτε μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

συμφωνίας, ένα μέρος μειώσει έναν δασμό μάλλον ευνοούμενου κράτους (εφεξής «ΜΕΚ») τον
οποίο εφαρμόζει, ο εν λόγω δασμός εφαρμόζεται ως βασικός συντελεστής μόνον εφόσον είναι
χαμηλότερος από τον συντελεστή δασμού που υπολογίζεται σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεων
του εν λόγω μέρους.

4.

Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη, κατόπιν αιτήσεως ενός

εξ αυτών, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις μεταξύ τους για να εξετάσουν το ενδεχόμενο επίσπευσης
και διεύρυνσης του πεδίου κατάργησης των δασμών για τις μεταξύ τους συναλλαγές. Απόφαση της
Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα, όπως καθορίζεται στο άρθρο 465
της παρούσας συμφωνίας (εφεξής επίσης η «επιτροπή εμπορίου»), σχετικά με την επιτάχυνση ή την
κατάργηση τελωνειακού δασμού επί συγκεκριμένου εμπορεύματος, υπερισχύει κάθε δασμολογικού
συντελεστή ή κατηγορίας σταδιακής κατάργησης που έχει καθοριστεί βάσει των πινάκων
υποχρεώσεών τους για το συγκεκριμένο εμπόρευμα.

ΑΡΘΡΟ 30
Ρήτρα ακινητοποίησης (Standstill)
Κανένα από τα μέρη δεν μπορεί να αυξήσει οποιονδήποτε υπάρχοντα δασμό, ούτε να εγκρίνει νέο
δασμό, για εμπορεύματα καταγωγής του εδάφους του άλλου μέρους. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει
ένα μέρος:
α)

να αυξάνει έναν δασμό στο ύψος που καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεών του, έπειτα από
μονομερή μείωση· ή

β)

να διατηρεί ή να αυξάνει έναν δασμό, όπως εγκρίνεται από το όργανο επίλυσης διαφορών
(εφεξής «ΟΕΔ») του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (εφεξής «ΠΟΕ»).
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ΑΡΘΡΟ 31
Τελωνειακοί δασμοί επί των εξαγωγών

1.

Τα μέρη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν τελωνειακούς δασμούς, φόρους ή κάθε άλλο μέτρο

ισοδυνάμου αποτελέσματος που επιβάλλεται στις εξαγωγές ή συνδέεται με τις εξαγωγές
εμπορευμάτων προς το έδαφος του άλλου μέρους.

2.

Οι υπάρχοντες τελωνειακοί δασμοί ή τα μέτρα ισοδυνάμου αποτελέσματος που εφαρμόζει η

Ουκρανία, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας, καταργούνται
σταδιακά εντός μεταβατικής περιόδου σύμφωνα με τον πίνακα υποχρεώσεών της που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας. Σε περίπτωση επικαιροποίησης του
τελωνειακού κώδικα της Ουκρανίας, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του πίνακα
υποχρεώσεων του παραρτήματος Ι-Γ της παρούσας συμφωνίας εξακολουθούν να ισχύουν βάσει
αντιστοιχίας στην περιγραφή των εμπορευμάτων. Η Ουκρανία δύναται να θεσπίσει μέτρα
διασφάλισης για τους εξαγωγικούς δασμούς όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι-Δ της παρούσας
συμφωνίας. Αυτά τα μέτρα διασφάλισης λήγουν στο τέλος της περιόδου που προσδιορίζεται για το
συγκεκριμένο εμπόρευμα στο παράρτημα Ι-Δ της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 32
Εξαγωγικές επιδοτήσεις και άλλα μέτρα ισοδύναμου αποτελέσματος

1.

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν διατηρούν σε ισχύ, δεν

θεσπίζουν και δεν επαναφέρουν σε ισχύ εξαγωγικές επιδοτήσεις ή άλλα μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος σε σχέση με γεωργικά προϊόντα που προορίζονται για το έδαφος του άλλου μέρους.
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2.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο όρος «εξαγωγικές επιδοτήσεις» έχει την έννοια

που του αποδίδεται στο άρθρο 1 στοιχείο ε) της συμφωνίας για τη γεωργία που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα 1Α της συμφωνίας του ΠΟΕ (εφεξής «συμφωνία για τη γεωργία»), περιλαμβανομένης
κάθε τροποποίησης του εν λόγω άρθρου αυτής της συμφωνίας για τη γεωργία.

ΑΡΘΡΟ 33
Τέλη και άλλες επιβαρύνσεις
Έκαστο μέρος διασφαλίζει, σύμφωνα με το άρθρο VIII της ΓΣΔΕ 1994 και τις ερμηνευτικές της
σημειώσεις, ότι τα παντός είδους τέλη και επιβαρύνσεις, με εξαίρεση τους δασμούς ή άλλα μέτρα
που αναφέρονται στο άρθρο 27 της παρούσας συμφωνίας, που επιβάλλονται επί των εισαγωγών ή
των εξαγωγών εμπορευμάτων ή σε σχέση με αυτές, δεν υπερβαίνουν κατά το ύψος τους το κατά
προσέγγιση κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν αποτελούν έμμεση προστασία των
εγχώριων εμπορευμάτων ούτε επιβάρυνση των εισαγωγών ή εξαγωγών για φορολογικούς σκοπούς.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΜΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 34
Εθνική μεταχείριση
Έκαστο μέρος χορηγεί εθνική μεταχείριση στα εμπορεύματα του άλλου μέρους σύμφωνα με το
άρθρο III της ΓΣΔΕ 1994, συμπεριλαμβανομένων των ερμηνευτικών της σημειώσεων. Για τον
σκοπό αυτό, το άρθρο III της ΓΣΔΕ 1994 και οι ερμηνευτικές της σημειώσεις ενσωματώνονται
στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 35
Περιορισμοί εισαγωγών και εξαγωγών
Κανένα μέρος δεν θεσπίζει ούτε διατηρεί οποιαδήποτε απαγόρευση ή περιορισμό ή οποιοδήποτε
μέτρο ισοδυνάμου αποτελέσματος επί των εισαγωγών οποιουδήποτε εμπορεύματος του άλλου
μέρους ή επί των εξαγωγών ή των πωλήσεων προς εξαγωγή οποιουδήποτε εμπορεύματος το οποίο
προορίζεται για το έδαφος του άλλου μέρους, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης της
παρούσας συμφωνίας ή σύμφωνα με το άρθρο XI της ΓΣΔΕ 1994 και τις ερμηνευτικές της
σημειώσεις. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο XI της ΓΣΔΕ 1994 και οι ερμηνευτικές της σημειώσεις
ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος αυτής.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 36
Γενικές εξαιρέσεις
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν ερμηνεύεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζει
τη θέσπιση ή την επιβολή μέτρων εκ μέρους οποιουδήποτε μέρους σύμφωνα με τα άρθρα ΧΧ και
ΧΧΙ της ΓΣΔΕ 1994 και των ερμηνευτικών της σημειώσεων, που έχουν ενσωματωθεί και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας συμφωνίας.
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ΤΜΗΜΑ 5
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 37
Ειδικές διατάξεις για τη διοικητική συνεργασία

1.

Τα μέρη συμφωνούν ότι η διοικητική συνεργασία είναι ουσιαστική για την εφαρμογή και τον

έλεγχο της προτιμησιακής μεταχείρισης που παραχωρείται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου
και επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να καταπολεμούν τις παρατυπίες και την απάτη σε
τελωνειακά θέματα σε σχέση με την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων,
καθώς και την υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης, περιορισμού και ελέγχου.

2.

Οσάκις ένα μέρος διαπιστώνει, βάσει αντικειμενικών τεκμηριωμένων πληροφοριών,

αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και εξακρίβωσης της ύπαρξης παρατυπιών ή
απάτης από το άλλο μέρος στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί
να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων),
σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

3.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως αδυναμία εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας

κατά την έρευνα τελωνειακών παρατυπιών ή απάτης νοείται, μεταξύ άλλων:
α)

επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων για επαλήθευση του χαρακτήρα
καταγωγής του(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων)·
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β)

επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην διεξαγωγή ή/και στην
κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του εκ των υστέρων ελέγχου του πιστοποιητικού
καταγωγής·

γ)

επανειλημμένη άρνηση ή αδικαιολόγητη καθυστέρηση της έκδοσης άδειας για διενέργεια
αποστολών διοικητικής συνεργασίας προκειμένου να επαληθευτεί η γνησιότητα των
εγγράφων ή η ακρίβεια των πληροφοριών σχετικά με την παραχώρηση της εν λόγω
προτιμησιακής μεταχείρισης.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης διαπιστώνεται, μεταξύ
άλλων, όταν παρατηρείται ραγδαία αύξηση, χωρίς ικανοποιητική εξήγηση, εισαγωγών
εμπορευμάτων, η οποία υπερβαίνει το σύνηθες επίπεδο παραγωγικής και εξαγωγικής ικανότητας
του άλλου μέρους και η οποία συνδυάζεται με αντικειμενικές πληροφορίες για διάπραξη
παρατυπιών ή απάτης.

4.

Η εφαρμογή της προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Το μέρος που προβαίνει στη διαπίστωση, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμίας
εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και παρατυπιών ή απάτης από το άλλο μέρος,
κοινοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, στην επιτροπή εμπορίου τις διαπιστώσεις του,
καθώς και τις αντικειμενικές πληροφορίες και αρχίζει διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εν λόγω
επιτροπής, βάσει όλων των σχετικών πληροφοριών και των αντικειμενικών διαπιστώσεων, με
σκοπό την εξεύρεση λύσης αποδεκτής και από τα δύο μέρη. Κατά την περίοδο των
διαβουλεύσεων που αναφέρεται ανωτέρω, τα εν λόγω προϊόντα τυγχάνουν προτιμησιακής
μεταχείρισης.
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β)

Όταν τα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις, στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, όπως
αναφέρεται στο σημείο α), και δεν επιτύχουν να συμφωνήσουν επί μίας αποδεκτής λύσης
εντός τριών μηνών από την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής εμπορίου, το ενδιαφερόμενο
μέρος δύναται να αναστέλλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των)
συγκεκριμένου(-ων) προϊόντος(-ων). Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται στην επιτροπή
εμπορίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

γ)

Οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου περιορίζονται στο επίπεδο που είναι
αναγκαίο για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ενδιαφερόμενου μέρους.
Κάθε προσωρινή αναστολή δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Ωστόσο, μία προσωρινή αναστολή
δύναται να ανανεωθεί. Οι προσωρινές αναστολές κοινοποιούνται αμέσως μετά την έγκρισή
τους στην επιτροπή εμπορίου. Οι αναστολές αυτές αποτελούν το αντικείμενο τακτικών
διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου με σκοπό ιδίως την κατάργησή τους,
μόλις πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

5.

Ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην επιτροπή εμπορίου σύμφωνα με την παράγραφο 4

στοιχείο α) του παρόντος άρθρου, το ενδιαφερόμενο μέρος δημοσιεύει ανακοίνωση για τους
εισαγωγείς στις επίσημες πηγές πληροφοριών του. Η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να αναφέρει ότι,
για το συγκεκριμένο προϊόν, έχει διαπιστωθεί, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, αδυναμία
εξασφάλισης διοικητικής συνεργασίας ή/και ύπαρξη παρατυπιών ή απάτης.
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ΑΡΘΡΟ 38
Διαχείριση διοικητικών σφαλμάτων
Στην περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές διαπράξουν σφάλμα κατά τη διαχείριση του προτιμησιακού
συστήματος εξαγωγών, και ειδικότερα κατά την εφαρμογή των διατάξεων του πρωτοκόλλου της
παρούσας συμφωνίας σχετικά με τον ορισμό των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας, και εφόσον το σφάλμα αυτό έχει
επιπτώσεις στους εισαγωγικούς δασμούς, το μέρος που υφίσταται τις επιπτώσεις αυτές δύναται να
ζητήσει από την επιτροπή εμπορίου να εξετάσει τις δυνατότητες θέσπισης όλων των κατάλληλων
μέτρων με σκοπό τη διόρθωση της κατάστασης.

ΑΡΘΡΟ 39
Συμφωνίες με άλλες χώρες

1.

Η παρούσα συμφωνία δεν αποκλείει τη διατήρηση ή την εγκαθίδρυση τελωνειακών ενώσεων,

ζωνών ελεύθερων συναλλαγών ή καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών, εφόσον δεν
αλλοιώνονται οι εμπορικές ρυθμίσεις που προβλέπει η παρούσα συμφωνία.
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2.

Τα μέρη διενεργούν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, όσον αφορά

συμφωνίες για τη δημιουργία τελωνειακών ενώσεων ή ζωνών ελευθέρων συναλλαγών ή
καθεστώτων διασυνοριακών εμπορικών συναλλαγών και, εφόσον απαιτείται, για άλλα σημαντικά
θέματα που συνδέονται με την αντίστοιχη εμπορική πολιτική τους έναντι τρίτων χωρών.
Ειδικότερα, σε περίπτωση προσχώρησης τρίτης χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διενεργούνται
τέτοιες διαβουλεύσεις για να διασφαλισθεί ότι ελήφθησαν υπόψη τα αμοιβαία συμφέροντα της ΕΕ
και της Ουκρανίας που αναφέρονται στην παρούσα συμφωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 40
Γενικές διατάξεις

1.

Τα μέρη διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου ΧΙΧ της

ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A
της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τα μέτρα διασφάλισης»). Το μέρος ΕΕ διατηρεί τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βάσει του άρθρου 5 της συμφωνίας για τη γεωργία που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία για τη γεωργία), με
εξαίρεση το εμπόριο γεωργικών προϊόντων που υπόκειται σε προτιμησιακό καθεστώς δυνάμει της
παρούσας συμφωνίας.

2.

Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που θεσπίζονται δυνάμει του κεφαλαίου 1 (Εθνική

μεταχείριση και πρόσβαση εμπορευμάτων στην αγορά) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας δεν
εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα.
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ΑΡΘΡΟ 41
Διαφάνεια

1.

Το μέρος που κινεί έρευνα διασφάλισης κοινοποιεί στο άλλο μέρος την έναρξη τέτοιας

έρευνας αποστέλλοντας επίσημη κοινοποίηση σε αυτό το μέρος, εάν αυτό το τελευταίο έχει
ουσιαστικό οικονομικό συμφέρον.

2.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι ένα μέρος έχει ουσιαστικό οικονομικό

συμφέρον, όταν συγκαταλέγεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών του εισαγόμενου
προϊόντος κατά τα αμέσως προηγούμενα τρία έτη, βάσει του όγκου ή της αξίας του σε απόλυτες
τιμές.

3.

Παρά τις διατάξεις του άρθρου 40 της παρούσας συμφωνίας και με την επιφύλαξη του

άρθρου 3.2 της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, το
μέρος που κινεί έρευνα διασφάλισης και σκοπεύει να εφαρμόσει μέτρα διασφάλισης παρέχει
αμέσως στο άλλο μέρος, με ειδική γραπτή κοινοποίηση, όλες τις σχετικές πληροφορίες που
οδηγούν στην έναρξη έρευνας διασφάλισης και την επιβολή μέτρων διασφάλισης, και εφόσον είναι
σκόπιμο, τις προσωρινές διαπιστώσεις και τις τελικές διαπιστώσεις της έρευνας, και προβλέπει τη
δυνατότητα διαβουλεύσεων με το άλλο μέρος.
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ΑΡΘΡΟ 42
Εφαρμογή μέτρων

1.

Κατά την επιβολή μέτρων διασφάλισης, τα μέρη προσπαθούν να τα επιβάλουν κατά τρόπο

που επηρεάζει λιγότερο τις διμερείς εμπορικές συναλλαγές τους.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εάν ένα μέρος θεωρεί ότι

πληρούνται οι νομικές απαιτήσεις για την επιβολή οριστικών μέτρων διασφάλισης, το μέρος που
προτίθεται να επιβάλλει τέτοια μέτρα ενημερώνει το άλλο μέρος και παρέχει τη δυνατότητα
διεξαγωγής διμερών διαβουλεύσεων. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση εντός 30 ημερών από
την ημερομηνία της κοινοποίησης, το εισάγον μέρος δύναται να θεσπίσει τα κατάλληλα μέτρα για
την επίλυση του προβλήματος.

ΑΡΘΡΟ 43
Αναπτυσσόμενη χώρα
Στο βαθμό που η Ουκρανία χαρακτηρίζεται ως αναπτυσσόμενη χώρα1 για τους σκοπούς του
άρθρου 9 της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης, δεν υπόκειται σε κανένα μέτρο διασφάλισης
που εφαρμόζει το μέρος ΕΕ, στον βαθμό που πληρούνται οι όροι του άρθρου 9 της εν λόγω
συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης.

1

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ο προσδιορισμός αναπτυσσόμενης χώρας λαμβάνει
υπόψη τους καταλόγους που εκδίδουν διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, ο
Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (εφεξής «ο ΟΟΣΑ») ή το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο (εφεξής «το ΔΝΤ»), κ.λπ.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΑΡΘΡΟ 44
Μέτρα διασφάλισης σε επιβατικά αυτοκίνητα

1.

Η Ουκρανία δύναται να εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης υπό μορφή υψηλότερου εισαγωγικού

δασμού επί επιβατικών αυτοκινήτων καταγωγής1 του μέρους ΕΕ στο πλαίσιο της δασμολογικής
κλάσης 8703 (εφεξής «το προϊόν»), όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της παρούσας συμφωνίας,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος τμήματος, εάν πληρείται κάθε μία από τις ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α)

εάν, ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης τελωνειακού δασμού βάσει της παρούσας
συμφωνίας, το προϊόν εισάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε
απόλυτους αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε
να προκαλεί σοβαρή ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδούς προϊόντος·

1

Σύμφωνα με τον ορισμό της καταγωγής που περιλαμβάνεται στο πρωτόκολλο Ι της παρούσας
συμφωνίας όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων
καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.
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β)

εάν ο συνολικός όγκος (σε μονάδες)1 των εισαγωγών του προϊόντος, οποιοδήποτε έτος,
υπερβαίνει το επίπεδο ενεργοποίησης το οποίο καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεών του
που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας· και

γ)

εάν ο συνολικός όγκος των εισαγωγών του προϊόντος στην Ουκρανία (σε μονάδες)2 κατά την
τελευταία δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει το αργότερο τον προτελευταίο μήνα πριν η
Ουκρανία καλέσει το μέρος ΕΕ για διαβουλεύσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του
παρόντος άρθρου, υπερβαίνει το ποσοστό ενεργοποίησης που καθορίζεται στον πίνακα
υποχρεώσεων της Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ όλων των νέων ταξινομήσεων3 επιβατικών
αυτοκινήτων στην Ουκρανία για την ίδια περίοδο.

2.

Ο δασμός της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει τον μικρότερο από τους

δασμολογικούς συντελεστές ΜΕΚ που επικρατούσαν ή το δασμολογικό συντελεστή ΜΕΚ που
εφαρμοζόταν στην πράξη την προηγουμένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, ή τον δασμολογικό συντελεστή που καθορίζεται στον πίνακα υποχρεώσεων της
Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας. Ο δασμός μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για
το υπόλοιπο το έτος αυτό, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

1

2

3

Όπως αποδεικνύεται από τις στατιστικές της Ουκρανίας για τις εισαγωγές επιβατικών
αυτοκινήτων καταγωγής μέρους ΕΕ (σε μονάδες) στο πλαίσιο της κλάσης 8703. Η Ουκρανία
τεκμηριώνει τις εν λόγω στατιστικές καθιστώντας διαθέσιμα τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας
EUR.1 ή τις δηλώσεις τιμολογίου που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που
περιγράφεται στον τίτλο V του πρωτοκόλλου Ι όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας
«καταγόμενα προϊόντα» και «προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής
συνεργασίας.
Όπως αποδεικνύεται από τις στατιστικές της Ουκρανίας για τις εισαγωγές επιβατικών
αυτοκινήτων καταγωγής μέρους ΕΕ (σε μονάδες) στο πλαίσιο της κλάσης 8703. Η Ουκρανία
τεκμηριώνει τις εν λόγω στατιστικές καθιστώντας διαθέσιμα τα πιστοποιητικά EUR.1 ή τις
δηλώσεις τιμολογίου που εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον τίτλο
V του πρωτοκόλλου Ι όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και
«προϊόντα καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας.
Επίσημες στατιστικές σχετικά με την «Πρώτη ταξινόμηση» στην Ουκρανία όλων των
επιβατικών αυτοκινήτων που υπέβαλε η Κρατική Επιθεώρηση Αυτοκινήτων της Ουκρανίας.
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3.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι δασμοί που εφαρμόζει η

Ουκρανία δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου καθορίζονται σύμφωνα με τον πίνακα
υποχρεώσεων της Ουκρανίας στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας συμφωνίας.

4.

Οι αποστολές του υπό εξέταση προϊόντος, οι οποίες ήταν καθ' οδόν βάσει σύμβασης που

συνήφθη πριν από την επιβολή του πρόσθετου δασμού, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 3 του
παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από τον σχετικό πρόσθετο δασμό. Εντούτοις, οι αποστολές
αυτές θα προστίθενται στον όγκο των εισαγωγών του εν λόγω προϊόντος κατά το επόμενο έτος
προκειμένου να πληρωθούν οι όροι που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου γι’
αυτό το έτος.

5.

Η Ουκρανία εφαρμόζει κάθε μέτρο διασφάλισης με διαφανή τρόπο. Για τον σκοπό αυτόν, η

Ουκρανία κοινοποιεί, το ταχύτερο δυνατό και γραπτώς, στο μέρος ΕΕ την πρόθεσή της να
εφαρμόσει τέτοιο μέτρο και παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες, καθώς και τον όγκο (σε
μονάδες) των εισαγωγών του προϊόντος, τον συνολικό όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών
επιβατικών αυτοκινήτων κάθε προέλευσης και τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην
Ουκρανία για την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η Ουκρανία
καλεί το μέρος ΕΕ σε διαβουλεύσεις όσο το δυνατόν νωρίτερα από τη λήψη τέτοιων μέτρων ώστε
να επιτραπεί η συζήτηση σχετικά με αυτήν την πληροφορία. Κανένα μέτρο δεν εγκρίνεται εντός
περιόδου 30 ημερών από την ημερομηνία της πρόσκλησης σε διαβουλεύσεις.

6.

Η Ουκρανία δύναται να εφαρμόσει μέτρο διασφάλισης μόνο μετά από έρευνα των αρμόδιων

αρχών της σύμφωνα με το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της συμφωνίας για τα
μέτρα διασφάλισης και για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 3 και το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο γ)
της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνονται και καθίστανται αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας συμφωνίας, τηρουμένων των αναλογιών. Τέτοια έρευνα πρέπει να αποδεικνύει ότι,
ως συνέπεια της μείωσης ή της κατάργησης τελωνειακού δασμού βάσει της παρούσας συμφωνίας,
το προϊόν εισάγεται στο έδαφος της Ουκρανίας σε τόσο αυξημένες ποσότητες, σε απόλυτους
αριθμούς ή σε σχέση με την εγχώρια παραγωγή, και υπό τέτοιες συνθήκες ώστε προκαλεί σοβαρή
ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής ομοειδούς προϊόντος.
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7.

Η Ουκρανία κοινοποιεί πάραυτα και γραπτώς στο μέρος ΕΕ την έναρξη έρευνας, όπως

περιγράφεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

8.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η Ουκρανία τηρεί τις απαιτήσεις του άρθρου 4 παράγραφος 2

στοιχεία α) και β) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης και, για το σκοπό αυτό, το άρθρο 4
παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης ενσωματώνονται στην
παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος αυτής, τηρουμένων των αναλογιών.

9.

Οι σχετικοί παράγοντες για τον καθορισμό της ζημίας στο άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α)

της συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης αξιολογούνται για τουλάχιστον τρεις συνεχείς
δωδεκάμηνες περιόδους, δηλαδή τουλάχιστον για τρία έτη συνολικά.

10.

Η έρευνα αξιολογεί επίσης όλους τους γνωστούς παράγοντες, πέραν των αυξημένων

προτιμησιακών εισαγωγών βάσει της παρούσας συμφωνίας, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
επίσης ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής. Οι αυξημένες εισαγωγές προϊόντος καταγωγής του
μέρους ΕΕ δεν θεωρείται ότι αποτελούν συνέπεια της κατάργησης ή της μείωσης τελωνειακού
δασμού, εφόσον οι εισαγωγές του ιδίου προϊόντος από άλλες πηγές έχουν αυξηθεί σε συγκρίσιμο
επίπεδο.

11.

Η Ουκρανία ενημερώνει το μέρος ΕΕ και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη γραπτώς σχετικά με τις

διαπιστώσεις και τα αιτιολογημένα συμπεράσματα της έρευνας πολύ ενωρίτερα από τις
διαβουλεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, προκειμένου να
εξετάσουν τις πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά
με τα προτεινόμενα μέτρα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων.
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12.

Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι τα στατιστικά στοιχεία για τα επιβατικά αυτοκίνητα που

δικαιολογούν τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι αξιόπιστα, κατάλληλα και προσβάσιμα στο κοινό
εγκαίρως. Η Ουκρανία παρέχει χωρίς καθυστέρηση μηνιαία στατιστικά στοιχεία για τον όγκο (σε
μονάδες) των εισαγωγών του προϊόντος, τον συνολικό όγκο (σε μονάδες) των εισαγωγών
επιβατικών αυτοκινήτων κάθε προέλευσης και τις νέες ταξινομήσεις επιβατικών αυτοκινήτων στην
Ουκρανία.

13.

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται

οι διατάξεις των παραγράφων 1 στοιχείο α) και 6 έως 11 του παρόντος άρθρου.

14.

Η Ουκρανία δεν εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος κατά τη

διάρκεια του έτους ένα. Η Ουκρανία δεν εφαρμόζει ούτε διατηρεί μέτρο διασφάλισης στο πλαίσιο
του παρόντος τμήματος και δεν συνεχίζει καμία έρευνα προς τον σκοπό αυτό μετά το έτος 15.

15.

Η εφαρμογή και η λειτουργία του παρόντος άρθρου μπορούν να αποτελέσουν το αντικείμενο

συζήτησης και επανεξέτασης στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου.
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ΑΡΘΡΟ 45
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος και του παραρτήματος ΙΙ της παρούσας συμφωνίας:

1.

ως «προϊόν» νοούνται μόνον τα επιβατικά αυτοκίνητα καταγωγής του μέρους ΕΕ και τα

οποία υπάγονται στη δασμολογική κλάση 8703 σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που
καθορίστηκαν στο πρωτόκολλο Ι της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά τον ορισμό της έννοιας
των «καταγόμενων προϊόντων» ή «προϊόντων καταγωγής» και τις μεθόδους διοικητικής
συνεργασίας·

2.

η «σοβαρή ζημία» ερμηνεύεται σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της

συμφωνίας για τα μέτρα διασφάλισης· Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)
ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται μέρος αυτής, τηρουμένων των αναλογιών·

3.

ως «ομοειδές προϊόν» νοείται ένα πανομοιότυπο προϊόν, δηλαδή όμοιο από κάθε άποψη με το

εξεταζόμενο προϊόν, ή, αν δεν υπάρχει ένα τέτοιο προϊόν, ένα άλλο προϊόν το οποίο, αν και όχι
όμοιο από κάθε άποψη, έχει χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με εκείνα του
υπό εξέταση προϊόντος·

4.

ως «μεταβατική περίοδος» νοείται περίοδος 10 μηνών αρχής γενομένης από την ημέρα

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Η μεταβατική περίοδος παρατείνεται για επιπλέον τρία
έτη, εφόσον πριν από το τέλος του έτους 10, η Ουκρανία παρουσιάσει αιτιολογημένη αίτηση στην
επιτροπή εμπορίου που αναφέρεται στο άρθρο 465 της παρούσας συμφωνίας και η επιτροπή
εμπορίου έχει συζητήσει επ’ αυτού·
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5.

το «έτος ένα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ημερομηνία έναρξης

ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

6.

το «έτος δύο» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη επέτειο της έναρξης

ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

7.

το «έτος τρία» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δεύτερη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

8.

το «έτος τέσσερα» αντιστοιχεί σε περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τρίτη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

9.

το «έτος πέντε» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την τέταρτη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

10.

το «έτος έξι» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την πέμπτη επέτειο της έναρξης

ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

11.

το «έτος επτά» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έκτη επέτειο της έναρξης

ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

12.

το «έτος οκτώ» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την έβδομη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

13.

το «έτος εννέα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την όγδοη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·
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14.

το «έτος δέκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ένατη επέτειο της έναρξης

ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

15.

το «έτος έντεκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

16.

το «έτος δώδεκα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει την ενδέκατη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

17.

το «έτος δεκατρία» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δωδέκατη επέτειο της

έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

18.

το «έτος δεκατέσσερα» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη τρίτη

επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας·

19.

το «έτος δεκαπέντε» αντιστοιχεί στην περίοδο 12 μηνών που αρχίζει τη δέκατη τετάρτη

επέτειο της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΜΗ ΣΩΡΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 45α
Μη σώρευση
Κανένα μέρος δεν μπορεί να εφαρμόσει ταυτόχρονα, για το ίδιο προϊόν:
α)

μέτρο διασφάλισης δυνάμει του τμήματος 2 (Μέτρα διασφάλισης επί επιβατικών
αυτοκινήτων) του παρόντος κεφαλαίου· και

β)

μέτρο δυνάμει του άρθρου XIX της ΓΣΔΕ 1994 και της συμφωνίας για τα μέτρα
διασφάλισης.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΝΤΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 46
Γενικές διατάξεις

1.

Τα μέρη διατηρούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους βάσει του άρθρου VI της ΓΣΔΕ

1994, της συμφωνίας περί εφαρμογής του άρθρου VI της ΓΣΔΕ 1994, που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία αντιντάμπινγκ») και της συμφωνίας για
τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1A της
συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΕΑΜ»).

2.

Οι προτιμησιακοί κανόνες καταγωγής που θεσπίστηκαν δυνάμει του κεφαλαίου 1 (Εθνική

μεταχείριση και πρόσβαση εμπορευμάτων στην αγορά) του Τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας
δεν εφαρμόζονται στο παρόν τμήμα.
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ΑΡΘΡΟ 47
Διαφάνεια

1.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι δασμοί αντιντάμπινγκ και τα αντισταθμιστικά μέτρα πρέπει να

χρησιμοποιούνται με πλήρη σεβασμό των απαιτήσεων της συμφωνίας αντιντόπινγκ και της
συμφωνίας ΕΑΜ αντίστοιχα και ότι πρέπει να βασίζονται σε ένα δίκαιο και διαφανές σύστημα.

2.

Όταν οι αρμόδιες αρχές ενός μέρους λάβουν επαρκώς τεκμηριωμένο αίτημα λήψης μέτρων

αντιντάμπινγκ που αφορά εισαγωγές από το άλλο μέρος, και το αργότερο 15 ημέρες πριν από την
έναρξη έρευνας, το μέρος αυτό απευθύνει στο άλλο μέρος γραπτή κοινοποίηση παραλαβής του
αιτήματος.

3.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 6.5 της συμφωνίας αντιντάμπινγκ και του άρθρου 12.4 της

συμφωνίας ΕΑΜ, τα μέρη εξασφαλίζουν, αμέσως μετά την επιβολή προσωρινών μέτρων και, σε
κάθε περίπτωση, πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, την πλήρη και έγκυρη αποκάλυψη όλων
των ουσιαστικών περιστατικών και παρατηρήσεων που αποτελούν τη βάση της απόφασης για την
εφαρμογή μέτρων,. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται γραπτώς και παρέχουν στους
ενδιαφερομένους επαρκή χρόνο για τη διατύπωση των παρατηρήσεών τους. Μετά την τελική
κοινοποίηση, τα ενδιαφερόμενα μέρη διαθέτουν τουλάχιστον 10 ημέρες για την υποβολή των
παρατηρήσεών τους.

4.

Εφόσον η διεξαγωγή της έρευνας δεν επιβραδύνεται άσκοπα και σύμφωνα με την εσωτερική

νομοθεσία ενός μέρους όσον αφορά τις διαδικασίες έρευνας, δίνεται στους ενδιαφερομένους
ευκαιρία ακρόασης προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους στη διάρκεια των ερευνών
αντιντάμπινγκ και ερευνών κατά των επιδοτήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 48
Εξέταση του δημόσιου συμφέροντος
Μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικοί δασμοί μπορούν να εφαρμοστούν από ένα μέρος στην
περίπτωση που, βάσει των πληροφοριών που καθίστανται διαθέσιμες κατά την έρευνα, μπορεί να
συναχθεί σαφώς το συμπέρασμα ότι η εφαρμογή τέτοιων μέτρων αντιβαίνει στο δημόσιο
συμφέρον. Ο καθορισμός του δημόσιου συμφέροντος στηρίζεται σε εκτίμηση όλων των διαφόρων
συμφερόντων συνολικά, καθώς και των συμφερόντων του εγχώριου κλάδου παραγωγής, των
χρηστών και καταναλωτών και των εισαγωγέων στον βαθμό που έχουν παράσχει σχετικές
πληροφορίες στις αρχές που διενεργούν την έρευνα.

ΑΡΘΡΟ 49
Κανόνας του χαμηλότερου δασμού
Εάν ένα μέρος αποφασίσει να επιβάλει προσωρινό ή οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ή
αντισταθμιστικό δασμό, το ποσό του δασμού αυτού δεν υπερβαίνει το περιθώριο ντάμπινγκ ή
αντισταθμίσιμων επιδοτήσεων, αλλά πρέπει να είναι χαμηλότερο από το περιθώριο αυτό εάν ο
συγκεκριμένος χαμηλότερος δασμός είναι επαρκής ώστε να αποτρέπεται η ζημία για τον εγχώριο
κλάδο παραγωγής.
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ΑΡΘΡΟ 50
Εφαρμογή μέτρων και επανεξέταση

1.

Τα μέρη δύνανται να εφαρμόζουν προσωρινά μέτρα αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικά μέτρα

μόνον εφόσον έχει αποδειχθεί σε προκαταρκτική βάση η ύπαρξη ντάμπινγκ ή επιδοτήσεων που
προκαλούν ζημία στον εγχώριο κλάδο παραγωγής.

2.

Πριν από την επιβολή οριστικών δασμών αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών δασμών, τα

μέρη διερευνούν τη δυνατότητα εφαρμογής εποικοδομητικών μέτρων, λαμβανομένων δεόντως
υπόψη των ειδικών περιστάσεων κάθε υπόθεσης. Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της
εσωτερικής νομοθεσίας κάθε μέρους, τα μέρη πρέπει να προτιμούν αναλήψεις υποχρεώσεων ως
προς τις τιμές, στον βαθμό που οι προτεινόμενες αναλήψεις υποχρεώσεων από τους εξαγωγείς είναι
κατάλληλες και εφόσον η αποδοχή τους δεν θεωρείται ότι θα δημιουργούσε πρακτικές δυσκολίες.

3.

Στην περίπτωση που εξαγωγέας υποβάλει δεόντως αιτιολογημένη αίτηση για επανεξέταση

ισχύοντος δασμού αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικού μέτρου, το μέρος που έχει επιβάλει το μέτρο
εξετάζει το αίτημα επειγόντως και με αντικειμενικό τρόπο και ενημερώνει τον εξαγωγέα σχετικά με
τα αποτελέσματα της εξέτασης το ταχύτερο δυνατό.
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ΤΜΗΜΑ 5
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 50α
Διαβουλεύσεις

1.

Ένα μέρος παρέχει στο άλλο τη δυνατότητα διαβουλεύσεων κατόπιν αιτήσεως του

τελευταίου όσον αφορά ειδικά θέματα που ενδέχεται να προκύψουν από την εφαρμογή μέτρων
αποκατάστασης. Τα θέματα αυτά μπορούν να αφορούν, χωρίς να περιορίζονται, στη μέθοδο
υπολογισμού των περιθωρίων του ντάμπινγκ, καθώς και διαφόρων προσαρμογών, τη χρήση
στατιστικών, την ανάπτυξη των εισαγωγών, τον καθορισμό της ζημίας και την εφαρμογή του
κανόνα του χαμηλότερου δασμού.

2.

Οι διαβουλεύσεις λαμβάνουν χώρα το ταχύτερο δυνατό και κανονικά εντός 21 ημερών από

την ημερομηνία της αίτησης.

3.

Οι διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος διεξάγονται με την επιφύλαξη και την

πλήρη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του άρθρου 41 και του άρθρου 47 της παρούσας
συμφωνίας.
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ΤΜΗΜΑ 6
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 51
Διάλογος σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης

1.

Τα μέρη συμφώνησαν να καθιερώσουν διάλογο σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων σχετικά με τα

μέτρα αποκατάστασης ως ένα φόρουμ συνεργασίας σε θέματα μέτρων αποκατάστασης.

2.

Ο διάλογος σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης διεξάγεται με τους εξής στόχους:

α)

την αύξηση των γνώσεων των μερών και της κατανόησής τους σχετικά με τους νόμους, τις

πολιτικές και τις πρακτικές αποκατάστασης του άλλου μέρους·
β)

την επίβλεψη της εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου·

γ)

τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των αρχών των μερών που είναι αρμόδιες για ζητήματα

μέτρων αποκατάστασης·
δ)

τη συζήτηση των διεθνών εξελίξεων στον τομέα εμπορικής άμυνας·

ε)

τη συνεργασία για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα μέτρων αποκατάστασης.
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3.

Οι συνεδριάσεις στο πλαίσιο του διαλόγου σχετικά με τα μέτρα αποκατάστασης

πραγματοποιούνται σε βάση ad hoc κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών. Η ημερήσια διάταξη
κάθε συνεδρίασης συμφωνείται από κοινού εκ των προτέρων.

ΤΜΗΜΑ 7
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 52
Επίλυση διαφορών
Το κεφάλαιο 14 (Επίλυση διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται στα
τμήματα 1, 4, 5, 6 και 7 του παρόντος κεφαλαίου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 53
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται στην ανάπτυξη, τη θέσπιση και την εφαρμογή προτύπων,

τεχνικών κανονισμών και διαδικασιών διαπίστωσης της συμμόρφωσης, όπως ορίζονται στη
συμφωνία για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο, που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 1Α της
συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΤΕΕ»), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τις εμπορικές
συναλλαγές μεταξύ των μερών.

2.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, το παρόν κεφάλαιο δεν

εφαρμόζεται στα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα, όπως ορίζονται στο παράρτημα Α της
συμφωνίας για την εφαρμογή υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων που περιλαμβάνεται στο
παράρτημα 1A της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία ΥΦΥ»), ούτε στις προδιαγραφές
προμηθειών που καταρτίζονται από τις δημόσιες αρχές για τις απαιτήσεις ίδιας παραγωγής ή
κατανάλωσης.

3.

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι ορισμοί του παραρτήματος 1 της

συμφωνίας ΤΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 54
Βεβαίωση της συμφωνίας ΤΕΕ
Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα μεταξύ τους ισχύοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις δυνάμει της
συμφωνίας ΤΕΕ, η οποία ενσωματώνεται στην παρούσα συμφωνία και καθίσταται αναπόσπαστο
μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 55
Τεχνική συνεργασία

1.

Τα μέρη εντείνουν τη συνεργασία τους στον τομέα των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών,

της μετρολογίας, της εποπτείας της αγοράς, της διαπίστευσης και των διαδικασιών εκτίμησης της
συμμόρφωσης αποβλέποντας στην αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης των αντίστοιχων
συστημάτων τους και στη διευκόλυνση της πρόσβασης στις αντίστοιχες αγορές τους. Για το σκοπό
αυτό, μπορούν να καθιερώσουν ρυθμιστικούς διαλόγους σε οριζόντιο επίπεδο και σε τομεακά
επίπεδα.

2.

Στη μεταξύ τους συνεργασία, τα μέρη επιδιώκουν να προσδιορίζουν, να αναπτύσσουν και να

προωθούν πρωτοβουλίες διευκόλυνσης του εμπορίου οι οποίες μπορούν, μεταξύ άλλων, να
περιλαμβάνουν:
α)

την ενίσχυση της κανονιστικής συνεργασίας μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, εμπειριών και
δεδομένων· επιστημονική και τεχνική συνεργασίας, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των
τεχνικών κανονισμών τους, των προτύπων, των δοκιμών, της εποπτείας της αγοράς, της
πιστοποίησης και της διαπίστευσης και της αποτελεσματικής χρήσης των κανονιστικών
πόρων·
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β)

την προώθηση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των αντίστοιχων οργανισμών
τους, του δημοσίου ή/και του ιδιωτικού τομέα, που είναι αρμόδιοι για τη μετρολογία, την
τυποποίηση, τις δοκιμές, την εποπτεία της αγοράς, την πιστοποίηση και τη διαπίστευση·

γ)

την προώθηση της ανάπτυξης υποδομής για την ποιότητα στον τομέα της τυποποίησης, της
μετρολογίας, της διαπίστευσης, της εκτίμησης της συμμόρφωσης και του συστήματος
εποπτείας της αγοράς στην Ουκρανία·

δ)

την προώθηση της συμμετοχής της Ουκρανίας στις εργασίες των σχετικών ευρωπαϊκών
οργανισμών·

ε)

την εξεύρεση λύσεων για την αντιμετώπιση εμποδίων στο εμπόριο εφόσον ανακύπτουν·

στ)

τον συντονισμό των θέσεών τους σε διεθνείς εμπορικούς και ρυθμιστικούς οργανισμούς όπως
ο ΠΟΕ και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη του ΟΗΕ (εφεξής «ΟΕΕ-ΟΗΕ»).
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ΑΡΘΡΟ 56
Προσέγγιση των τεχνικών κανονισμών, των προτύπων
και της εκτίμησης της συμμόρφωσης

1.

Η Ουκρανία λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να επιτύχει σταδιακά τη συμμόρφωση

με τους τεχνικούς κανόνες και τις διαδικασίες τυποποίησης της ΕΕ, τη μετρολογία, τη διαπίστευση,
τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης και το σύστημα εποπτείας της αγοράς, και δεσμεύεται
να τηρεί τις αρχές και τις πρακτικές που καθορίζονται στις σχετικές αποφάσεις και κανονισμούς
της ΕΕ1.

2.

Προκειμένου να επιτύχει τους στόχους της παραγράφου 1, η Ουκρανία, σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας:

i)

ενσωματώνει το αντίστοιχο κεκτημένο της ΕΕ στη νομοθεσία της ·

ii)

προβαίνει στις διοικητικές και θεσμικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες είναι αναγκαίες για την
εφαρμογή της παρούσας απόφασης και της συμφωνίας για την εκτίμηση της συμμόρφωσης
και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων (εφεξής «ΣΕΣΑ») που αναφέρεται στο άρθρο
57 της παρούσας συμφωνίας· και

iii)

προβλέπει το αποτελεσματικό και διαφανές διοικητικό σύστημα που απαιτείται για την
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου.

1

Απόφαση αριθ. 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης
Ιουλίου 2008, για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της
απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των
απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου.
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3.

Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας

συμφωνίας και το τηρούν.

4.

Αφού η παρούσα συμφωνία τεθεί σε ισχύ, η Ουκρανία παρέχει, μία φορά κάθε χρόνο, στο

μέρος ΕΕ εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Στην
περίπτωση που οι δράσεις που απαριθμούνται στο χρονοδιάγραμμα του παραρτήματος ΙΙΙ της
παρούσας συμφωνίας δεν έχουν εφαρμοστεί εντός του εφαρμοστέου χρονοδιαγράμματος, η
Ουκρανία υποδεικνύει νέο χρονοδιάγραμμα για την περάτωση τέτοιων δράσεων.

5.

Η Ουκρανία αποφεύγει να τροποποιεί την οριζόντια και τομεακή νομοθεσία της που

απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, εκτός όσον αφορά τη σταδιακή
εναρμόνιση της εν λόγω νομοθεσίας με το αντίστοιχο κεκτημένο της ΕΕ και την τήρηση αυτής της
εναρμόνισης.

6.

Η Ουκρανία κοινοποιεί στο μέρος ΕΕ κάθε τέτοια αλλαγή στην εθνική νομοθεσία της.

7.

Η Ουκρανία εξασφαλίζει ότι οι σχετικοί εθνικοί οργανισμοί της συμμετέχουν πλήρως σε

ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης, νόμιμης και βασικής μετρολογίας και
εκτίμησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσης, σύμφωνα με τον τομέα
δραστηριότητας και το καθεστώς μέλους που διαθέτει.

8.

Η Ουκρανία μεταφέρει σταδιακά το σύνολο των ευρωπαϊκών προτύπων (EN) ως εθνικά

πρότυπα, περιλαμβανομένων των εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων, των οποίων η
εθελούσια χρήση εννοείται ότι συμφωνεί με τη νομοθεσία που απαριθμείται στο παράρτημα ΙΙΙ της
παρούσας συμφωνίας. Ταυτόχρονα με αυτήν τη μεταφορά, η Ουκρανία καταργεί τα αντικρουόμενα
εθνικά πρότυπα, καθώς και την εφαρμογή των διακρατικών προτύπων (GOST/ГОСТ), που
αναπτύχθηκαν πριν από το 1992. Επιπλέον, η Ουκρανία εκπληρώνει σταδιακά όλες τις άλλες
προϋποθέσεις του μέλους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που εφαρμόζονται στα πλήρη μέλη των
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 57
Συμφωνία για την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή των βιομηχανικών προϊόντων

1.

Τα μέρη συμφωνούν να προσθέσουν ΣΕΣΑ ως πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία, που θα

καλύπτει έναν ή περισσότερους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας
συμφωνίας μόλις συμφωνηθεί ότι η σχετική τομεακή και οριζόντια νομοθεσία της Ουκρανίας, οι
θεσμοί και τα πρότυπα έχουν πλήρως ευθυγραμμιστεί με εκείνα της ΕΕ.

2.

Η ΣΕΣΑ θα προβλέπει ότι οι συναλλαγές εμπορευμάτων μεταξύ των μερών στους τομείς τους

οποίους καλύπτει, λαμβάνουν χώρα υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που εφαρμόζονται στις
συναλλαγές τέτοιων εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

Αφού το μέρος ΕΕ διενεργήσει έλεγχο και υπάρξει συμφωνία σχετικά με την πρόοδο της

εναρμόνισης της σχετικής τεχνικής νομοθεσίας, των προτύπων και της υποδομής της Ουκρανίας, η
ΣΕΣΑ θα προστεθεί ως πρωτόκολλο στην παρούσα συμφωνία κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των
μερών, βάσει της διαδικασίας για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, καλύπτοντας τους
τομείς εκείνους που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας για τους οποίους
θεωρείται ότι έχουν εναρμονιστεί. Προβλέπεται ότι η ΣΕΣΑ θα επεκταθεί τελικά για να καλύπτει
όλους τους τομείς που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας συμφωνίας, σύμφωνα με
την προαναφερόμενη διαδικασία.

4.

Μόλις η ΣΕΣΑ καλύψει τους τομείς του καταλόγου, τα μέρη, κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας

και βάσει της διαδικασίας για την τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας, εξετάζουν εάν είναι
σκόπιμο να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής της ώστε να καλύπτει άλλους βιομηχανικούς τομείς.

5.

Έως ότου προϊόν καλυφθεί από τη ΣΕΣΑ, η σχετική ισχύουσα νομοθεσία των μερών

εφαρμόζεται σε αυτό λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της συμφωνίας ΤΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 58
Σήμανση και τοποθέτηση ετικέτας

1.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 56 και 57 της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τους

τεχνικούς κανονισμούς σχετικά με τη σήμανση και την τοποθέτηση ετικέτας ή τις απαιτήσεις
σήμανσης, τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αρχές του άρθρου 2.2 της συμφωνίας ΤΕΕ, βάσει
των οποίων οι εν λόγω απαιτήσεις δεν εκπονούνται, εγκρίνονται ή εφαρμόζονται με σκοπό ή με
αποτέλεσμα να δημιουργηθούν περιττά εμπόδια στις διεθνείς συναλλαγές. Για τον σκοπό αυτό,
αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης ή τοποθέτησης ετικέτας δεν περιορίζουν το εμπόριο σε βαθμό
μεγαλύτερο από τον απαιτούμενο για την επίτευξη θεμιτού στόχου, λαμβανομένων υπόψη των
κινδύνων που θα δημιουργούσε η μη υλοποίηση του στόχου.

2.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά την υποχρεωτική σήμανση ή τοποθέτηση ετικέτας, τα μέρη

συμφωνούν ότι:
α)

θα προσπαθούν να ελαχιστοποιούν τις απαιτήσεις τους για σήμανση ή τοποθέτηση ετικέτας,
εκτός για ό,τι απαιτείται για την υιοθέτηση του κεκτημένου της ΕΕ σ’ αυτόν τον τομέα και
για σήμανση και τοποθέτηση ετικέτας για την προστασία της υγείας, της ασφάλειας ή του
περιβάλλοντος, ή για άλλους εύλογους σκοπούς δημόσιας πολιτικής·

β)

ένα μέρος μπορεί να καθορίζει τη μορφή της σήμανσης ή της ετικέτας, αλλά δεν απαιτεί την
έγκριση, την καταχώριση ή την πιστοποίηση των σημάτων, και

γ)

τα μέρη διατηρούν το δικαίωμα να απαιτούν την αναγραφή των πληροφοριών στη σήμανση ή
στην ετικέτα σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΡΘΡΟ 59
Στόχος

1.

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να διευκολύνεται το εμπόριο προϊόντων που

καλύπτονται από υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα μεταξύ των μερών, και παράλληλα να
διαφυλάσσεται η δημόσια υγεία, η υγεία των ζώων και των φυτών, μέσω:
α)

της διασφάλισης πλήρους διαφάνειας όσον αφορά τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα

που εφαρμόζονται στο εμπόριο·
β)

της προσέγγισης των νόμων της Ουκρανίας με εκείνους της ΕΕ·

γ)

της αναγνώρισης του καθεστώτος υγείας των ζώων και φυτών των μερών και της εφαρμογής

της αρχής της περιφερειοποίησης·
δ)

της καθιέρωσης μηχανισμού για την αναγνώριση της ισοδυναμίας υγειονομικών ή

φυτοϋγειονομικών μέτρων που εφαρμόζει ένα μέρος·
ε)

της περαιτέρω εφαρμογής των αρχών της συμφωνίας ΥΦΥ·
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στ)

της καθιέρωσης μηχανισμών και διαδικασιών για τη διευκόλυνση του εμπορίου· και

ζ)

της βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των μερών σχετικά με

υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα.

2.

Το παρόν κεφάλαιο στοχεύει επίσης στην επίτευξη αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των μερών

σχετικά με τα πρότυπα της ορθής μεταχείρισης των ζώων.

ΑΡΘΡΟ 60
Πολυμερείς υποχρεώσεις
Τα μέρη επιβεβαιώνουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της συμφωνίας ΥΦΥ.

ΑΡΘΡΟ 61
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα ενός μέρους τα
οποία μπορούν, άμεσα ή έμμεσα, να επηρεάσουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών,
περιλαμβανομένων των μέτρων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 62
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

1.

«υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα», τα μέτρα όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του

παραρτήματος Α της συμφωνίας ΥΦΥ, και τα οποία εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κεφαλαίου·

2.

«ζώα», τα χερσαία και υδρόβια ζώα, όπως ορίζονται στον Κώδικα υγείας χερσαίων ζώων ή

στον Κώδικα υγείας υδρόβιων οργανισμών του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων
(εφεξής «OIE») αντίστοιχα·

3.

«ζωικά προϊόντα», τα προϊόντα ζωικής προέλευσης, περιλαμβανομένων των προϊόντων

υδρόβιων ζώων, όπως ορίζονται στον Κώδικα υγείας χερσαίων ζώων ή στον Κώδικα υγείας
υδρόβιων οργανισμών του OIE·

4.

«ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο», τα ζωικά

προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα IV-A, Μέρος 2 (ΙΙ) της παρούσας συμφωνίας·

5.

«φυτά», τα ζώντα φυτά και συγκεκριμένα ζώντα μέρη αυτών, συμπεριλαμβανομένων των

σπόρων:
α)

οι καρποί, υπό τη βοτανική τους έννοια, άλλοι από τους διατηρημένους σε βαθεία ψύξη·

β)

τα λαχανικά, άλλα από τα διατηρημένα σε βαθεία ψύξη·

γ)

οι κόνδυλοι, οι ρίζες, οι βολβοί, τα ριζώματα·
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δ)

τα κομμένα άνθη·

ε)

τα κλαδιά με φύλλωμα·

στ)

τα κομμένα δένδρα με φύλλωμα·

ζ)

οι καλλιέργειες φυτικών ιστών·

η)

φύλλα, φυλλώματα·

θ)

ζωντανή γύρη· και

ι)

οφθαλμοί, μοσχεύματα και εμβόλια.

6.

«φυτικά προϊόντα», τα προϊόντα φυτικής προέλευσης που δεν έχουν υποστεί επεξεργασία ή

δεν έχουν υποβληθεί σε απλή προπαρασκευή, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά, που καθορίζονται
στο παράρτημα IV-A, Μέρος 3 της παρούσας συμφωνίας·

7.

«σπόροι προς σπορά», οι σπόροι κατά τη βοτανική έννοια, που προορίζονται για φύτευση·

8.

«παράσιτα (επιβλαβείς οργανισμοί)», κάθε είδος, στέλεχος ή βιότυπος φυτού, ζώο ή

παθογόνος οργανισμός, επιβλαβείς για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα·

9.

«προστατευμένες ζώνες», στην περίπτωση του μέρους ΕΕ, οι ζώνες κατά την έννοια του

άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου
2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα
φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας (εφεξής «η οδηγία
2000/29/EΚ»)·
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10.

«ασθένεια ζώων», κάθε κλινική ή παθολογική εκδήλωση μόλυνσης σε ζώα·

11.

«ασθένεια υδατοκαλλιέργειας», κάθε κλινική ή μη κλινική μόλυνση με έναν ή περισσότερους

αιτιολογικούς παράγοντες των ασθενειών που αναφέρονται στον Κώδικα υγείας υδρόβιων
οργανισμών του OIE·

12.

«μόλυνση ζώων», η κατάσταση κατά την οποία τα ζώα διατηρούν μολυσματικό παράγοντα

με ή χωρίς την παρουσία κλινικής ή παθολογικής εκδήλωσης μόλυνσης·

13.

«πρότυπα ορθής μεταχείρισης των ζώων», τα πρότυπα για την προστασία των ζώων, όπως

εκπονήθηκαν και εφαρμόστηκαν από τα μέρη και, ανάλογα με την περίπτωση, σε συμφωνία με τα
πρότυπα OIE και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

14.

«ενδεδειγμένο επίπεδο υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας», το ενδεδειγμένο

επίπεδο υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 5 του
παραρτήματος Α της συμφωνίας ΥΦΥ·

15.

«περιοχή», όσον αφορά την υγεία των ζώων, ζώνες ή περιοχές όπως ορίζονται στο κώδικα

υγείας των ζώων του OIE, και για την υδατοκαλλιέργεια όπως ορίζεται στον διεθνή κώδικα υγείας
των υδρόβιων ζώων του OIE, υπό την αίρεση ότι, όσον αφορά την επικράτεια του μέρους ΕΕ, θα
ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητά του και το μέρος ΕΕ θα θεωρείται ως μια ενότητα·

16.

«ζώνη απαλλαγμένη από παράσιτα», η ζώνη στην οποία δεν εμφανίζεται κρούσμα παρασίτων

όπως αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία και όπου, ενδεχομένως, αυτός ο όρος
αναγνωρίζεται επισήμως·
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17.

«περιφερειοποίηση», η έννοια της διαίρεσης σε περιφέρειες όπως περιγράφεται στο άρθρο 6

της συμφωνίας ΥΦΥ·

18.

«αποστολή», η ποσότητα ζωικών προϊόντων του ιδίου είδους, που καλύπτεται από το ίδιο

πιστοποιητικό ή έγγραφο, που αποστέλλεται με το ίδιο μέσο μεταφοράς, από έναν μόνον
αποστολέα και κατάγεται από την ίδια χώρα εξαγωγής ή τμήμα χώρας εξαγωγής. Μία αποστολή
δύναται να αποτελείται από μία ή περισσότερες παρτίδες.

19.

«αποστολή φυτών ή φυτικών προϊόντων», η ποσότητα φυτών, φυτικών προϊόντων και/ή

άλλων ειδών που μεταφέρονται από μία χώρα σε άλλη και καλύπτονται, κατά περίπτωση από
ενιαίο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό (μία αποστολή δύναται να αποτελείται από μία ή
περισσότερες παρτίδες)·

20.

«παρτίδα», ένα σύνολο μονάδων του ίδιου εμπορεύματος, αναγνωρίσιμο από την ομοιογένεια

της σύνθεσης και της προέλευσής του, και το οποίο αποτελεί μέρος μιας αποστολής·

21.

«ισοδυναμία για λόγους εμπορίου» (εφεξής «ισοδυναμία»), η κατάσταση στην οποία το

εισάγον μέρος αποδέχεται τα μέτρα υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εξάγοντος
μέρους ως ισοδύναμα, ακόμα και αν τα εν λόγω μέτρα διαφέρουν από τα δικά του, σε περίπτωση
που το εξάγον μέρος αποδεικνύει αντικειμενικά στο εισάγον μέρος ότι με τα μέτρα του
επιτυγχάνεται το κατάλληλο επίπεδο υγειονομικής ή φυτοϋγειονομικής προστασίας του εισάγοντος
μέρους·

22.

«τομέας», η δομή της παραγωγής και του εμπορίου για ένα προϊόν ή μία κατηγορία

προϊόντων σε ένα μέρος·

23.

«υποτομέας», ένα σαφώς οριζόμενο και ελεγχόμενο τμήμα ενός τομέα·
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24.

«εμπορεύματα», τα ζώα και τα φυτά, ή κατηγορίες αυτών, ή συγκεκριμένα προϊόντα και άλλα

αντικείμενα που μεταφέρονται για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, περιλαμβανομένων εκείνων που
αναφέρονται στα σημεία 2 έως 7 του παρόντος άρθρου·

25.

«ειδική άδεια εισαγωγής», μία επίσημη εκ των προτέρων άδεια την οποία οι αρμόδιες αρχές

του εισάγοντος μέρους απευθύνουν σε έναν συγκεκριμένο εισαγωγέα και από την οποία εξαρτάται
η εισαγωγή μιας ή πολλαπλών αποστολών εμπορεύματος προερχόμενου από το εξάγον μέρος,
εντός του πλαισίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας·

26.

«εργάσιμες ημέρες», οι ημέρες της εβδομάδας, πλην της Κυριακής, του Σαββάτου και των

δημόσιων αργιών ενός από τα μέρη·

27.

«επιθεώρηση», η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τις ζωοτροφές, τα τρόφιμα, την υγεία και

τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις νομικές
απαιτήσεις της νομοθεσίας περί ζωοτροφών και τροφίμων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για
την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων·

28.

«επιθεώρηση της υγείας των φυτών», η επίσημη οπτική εξέταση φυτών, φυτικών προϊόντων

ή άλλων ρυθμιζόμενων αντικειμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν παράσιτα και/ή
να καθοριστεί η συμμόρφωση με τους φυτοϋγειονομικούς κανονισμούς·

29.

«επαλήθευση», ο έλεγχος, μέσω εξέτασης και διερεύνησης αντικειμενικών στοιχείων του

κατά πόσον έχουν τηρηθεί συγκεκριμένες απαιτήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 63
Αρμόδιες αρχές
Τα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με τη δομή, την οργάνωση και τον καταμερισμό
αρμοδιοτήτων των αρμόδιων αρχών τους κατά την πρώτη συνεδρίαση της υποεπιτροπής
υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (εφεξής «υποεπιτροπή ΥΦΔ») που αναφέρεται στο
άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη αλληλοενημερώνονται για κάθε μεταβολή των εν
λόγω αρμόδιων αρχών, καθώς και των σημείων επαφής.

ΑΡΘΡΟ 64
Κανονιστική προσέγγιση

1.

Η Ουκρανία εναρμονίζει τη νομοθεσία της για υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά θέματα και

για την καλή διαβίωση των ζώων με εκείνη της ΕΕ όπως καθορίζεται στο παράρτημα V της
παρούσας συμφωνίας.

2.

Τα μέρη συνεργάζονται σε θέματα προσέγγισης της νομοθεσίας και της δημιουργίας

θεσμικής υποδομής.

3.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ παρακολουθεί τακτικά την εφαρμογή της διαδικασίας προσέγγισης, που

καθορίζεται στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας, προκειμένου να προβαίνει στις αναγκαίες
συστάσεις όσον αφορά τα μέτρα προσέγγισης της νομοθεσίας.
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4.

Το αργότερο εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η

Ουκρανία υποβάλλει στην υποεπιτροπή ΥΦΔ συνολική στρατηγική για την εφαρμογή του
παρόντος κεφαλαίου, ανά τομείς προτεραιότητας που αφορούν τα μέτρα, όπως ορίζεται στο
παράρτημα IV-A, στο παράρτημα IV-B και στο παράρτημα IV-Γ της παρούσας συμφωνίας,
διευκολύνοντας το εμπόριο ενός συγκεκριμένου εμπορεύματος ή ομάδας εμπορευμάτων. Η
στρατηγική αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου και θα
προστεθεί στο παράρτημα V της παρούσας συμφωνίας1.

ΑΡΘΡΟ 65
Αναγνώριση για λόγους εμπορίου του καθεστώτος υγείας των ζώων
και του καθεστώτος των επιβλαβών οργανισμών και περιφερειακοί όροι
Α.

Αναγνώριση του καθεστώτος για τις ασθένειες των ζώων, τις μολύνσεις των ζώων ή τους
επιβλαβείς οργανισμούς

1.

Όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων και τις μολύνσεις ζώων (περιλαμβανομένων των

ζωονόσων), ισχύουν τα ακόλουθα:
α)

Το εισάγον μέρος αναγνωρίζει, για λόγους εμπορίου, το καθεστώς υγείας των ζώων του
εξάγοντος μέρους ή των περιοχών του, όπως ορίζονται από το εξάγον μέρος σύμφωνα με το
προσάρτημα VII μέρος A της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τις ασθένειες ζώων που
αναφέρονται στο προσάρτημα VI-A της παρούσας συμφωνίας.

1

Όσον αφορά τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς (εφεξής «ΓΤΟ»), η συνολική
στρατηγική περιλαμβάνει επίσης χρονοδιαγράμματα για την προσέγγιση της νομοθεσίας ΓΤΟ
της Ουκρανίας με εκείνη της ΕΕ που αναφέρεται στο παράρτημα ΧΧΙΧ του κεφαλαίου 6 του
τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία).
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β)

Όταν ένα από τα μέρη θεωρεί ότι έχει, για το έδαφός του ή για μία περιοχή, ειδικό καθεστώς
όσον αφορά μία συγκεκριμένη ασθένεια ζώων, εκτός από αυτές που απαριθμούνται στο
προσάρτημα VI-A της παρούσας συμφωνίας, δύναται να ζητήσει αναγνώριση του
καθεστώτος αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο προσάρτημα VII Μέρος Γ της
παρούσας συμφωνίας. Το εισάγον μέρος δύναται να ζητήσει εγγυήσεις όσον αφορά την
εισαγωγή ζώντων ζώων και ζωικών προϊόντων, που κρίνονται κατάλληλα για το συμφωνηθέν
καθεστώς των μερών.

γ)

Το καθεστώς των εδαφών ή των περιοχών, ή το καθεστώς των τομέων ή των υποτομέων των
μερών, το οποίο έχει οριστεί ανάλογα με τον επιπολασμό ή τη συχνότητα εμφάνισης
ασθενειών ζώων, άλλων από αυτές που αναφέρονται στο παράρτημα VI-A της παρούσας
συμφωνίας, ή μολύνσεων ζώων, ή/και ανάλογα με τον συνδεόμενο κίνδυνο, κατά περίπτωση,
όπως ορίζεται από τον OIE, γίνεται αποδεκτό από τα μέρη ως βάση για το εμπόριο μεταξύ
τους. Το εισάγον μέρος δύναται να ζητήσει, όσον αφορά την εισαγωγή ζώντων ζώων και
ζωικών προϊόντων, εγγυήσεις σύμφωνες με το καθεστώς που έχει οριστεί βάσει των
συστάσεων του OIE, κατά περίπτωση.

δ)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 67, 69 και 73 της παρούσας συμφωνίας, και εκτός αν το
εισάγον μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία
ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης, κάθε μέρος λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση
τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που επιτρέπουν τη διενέργεια του εμπορίου
βάσει των στοιχείων α), β) και γ) της παρούσας παραγράφου.

2.

Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, ισχύουν τα ακόλουθα:

α)

Τα μέρη αναγνωρίζουν για λόγους εμπορίου το καθεστώς επιβλαβών οργανισμών όσον
αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα VI-B της παρούσας
συμφωνίας.
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β)

Με την επιφύλαξη των άρθρων 67, 69 και 73 της παρούσας συμφωνίας, και εκτός αν το
εισάγον μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία
ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης, κάθε μέρος λαμβάνει χωρίς καθυστέρηση
τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που επιτρέπουν τη διενέργεια του εμπορίου
βάσει του στοιχείου α) της παρούσας παραγράφου.

Β.

Αναγνώριση της περιφερειοποίησης/διαίρεσης σε ζώνες, των περιοχών που είναι
απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς (εφεξής «ΠΑΕΟ») και των προστατευμένων
ζωνών (εφεξής «ΠΖ»).

3.

Τα μέρη αναγνωρίζουν την έννοια της περιφερειοποίησης και των περιοχών που είναι

απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς, όπως ορίζεται στον Οργανισμό για τη Διατροφή και τη
Γεωργία/στη Διεθνή Σύμβαση για την προστασία των φυτών του 1997 και διεθνή πρότυπα για τα
φυτοϋγειονομικά μέτρα (εφεξής «ISPM») του Οργανισμού για τη Διατροφή και τη Γεωργία, καθώς
και την έννοια των περιοχών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς σύμφωνα με την
οδηγία 2000/29/EΚ, την οποία συμφωνούν να εφαρμόζουν στο εμπόριο μεταξύ τους.

4.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αποφάσεις για την περιφερειοποίηση όσον αφορά τις ασθένειες

ζώων και ιχθύων που παρατίθενται στο παράρτημα VI-A, και τους επιβλαβείς οργανισμούς που
παρατίθενται στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις του παραρτήματος VII Μέρος A και B της παρούσας συμφωνίας.
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5.

α)

Όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων και σύμφωνα με το άρθρο 67 της παρούσας
συμφωνίας, το εξάγον μέρος που επιδιώκει την αναγνώριση της απόφασής του
περιφερειοποίησης από το εισάγον μέρος, κοινοποιεί τα μέτρα του με πλήρεις
εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για τους ορισμούς και τις αποφάσεις του. Με
την επιφύλαξη του άρθρου 68 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν το εισάγον μέρος
εγείρει σαφή αντίρρηση και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη
διεξαγωγή διαβουλεύσεων ή/και επαλήθευσης εντός 15 εργάσιμων ημερών από την
παραλαβή της κοινοποίησης, η απόφαση για περιφερειοποίηση θεωρείται αποδεκτή.

β)

Οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου
πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης.
Το εισάγον μέρος αξιολογεί τα συμπληρωματικά στοιχεία εντός 15 εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή τους. Η επαλήθευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) διεξάγεται
σύμφωνα με το άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας και εντός 25 ημερών από την
παραλαβή της αίτησης για επαλήθευση.

6.

α)

Όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς, κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι το εμπόριο
φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων λαμβάνει υπόψη, κατά περίπτωση,
το καθεστώς για τους επιβλαβείς οργανισμούς που ισχύει σε περιοχή αναγνωρισμένη ως
προστατευμένη ζώνη ή ως περιοχή απαλλαγμένη από επιβλαβείς οργανισμούς από το
άλλο μέρος. Ένα μέρος που επιδιώκει αναγνώριση της ΠΑΕΟ του από το άλλο μέρος
κοινοποιεί τα μέτρα του και, κατόπιν αιτήσεως, παρέχει πλήρεις εξηγήσεις και
συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την καθιέρωση και τη διατήρησή της, όπως ορίζεται
από τους σχετικούς ISPM, όπως κρίνουν σκόπιμο τα μέρη. Με την επιφύλαξη του
άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας και εκτός αν ένα μέρος εγείρει σαφή αντίρρηση
και ζητήσει αποδεικτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία ή τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων
ή/και επαλήθευσης εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, η απόφαση για
περιφερειοποίηση της ΠΑΕΟ θεωρείται αποδεκτή.
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β)

Οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης. Το εισάγον μέρος αξιολογεί τα
συμπληρωματικά στοιχεία εντός τριών μηνών από την παραλαβή των
συμπληρωματικών στοιχείων. Η επαλήθευση που αναφέρεται στο στοιχείο α) διεξάγεται
σύμφωνα με το άρθρο 71 της παρούσας απόφασης και εντός 12 μηνών από την
παραλαβή της αίτησης για επαλήθευση, λαμβανομένων υπόψη των βιολογικών
χαρακτηριστικών του συγκεκριμένου επιβλαβούς οργανισμού και της συγκεκριμένης
καλλιέργειας.

7.

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών των παραγράφων 4 έως 6 του παρόντος άρθρου, και

με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος λαμβάνει, χωρίς άσκοπες
καθυστερήσεις, τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή του
εμπορίου επί της βάσης αυτής.
Γ.

Διαμερισματοποίηση

Τα μέρη δεσμεύονται να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις με σκοπό την εφαρμογή της αρχής της
διαμερισματοποίησης που αναφέρεται στο παράρτημα XIV της παρούσας απόφασης.

ΑΡΘΡΟ 66
Καθορισμός ισοδυναμίας

1.

Η ισοδυναμία δύναται να αναγνωρίζεται σε σχέση με:

α)

ένα μεμονωμένο μέτρο· ή

β)

ομάδα μέτρων· ή
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γ)

ένα σύστημα που εφαρμόζεται σε τομέα, υποτομέα, εμπορεύματα ή ομάδα εμπορευμάτων.

2.

Κατά τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας, τα μέρη τηρούν τη διαδικασία που καθορίζεται

στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την αντικειμενική
απόδειξη της ισοδυναμίας από το εξάγον μέρος και την αντικειμενική αξιολόγηση της απόδειξης
αυτής από το εισάγον μέρος. Τούτο δύναται να περιλαμβάνει επιθεώρηση ή επαλήθευση.

3.

Κατόπιν αιτήσεως του εξάγοντος μέρους όσον αφορά την αναγνώριση ισοδυναμίας, όπως

καθορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη, χωρίς καθυστέρηση και το
αργότερο εντός τριών μηνών από την παραλαβή από το εισάγον μέρος τέτοιου αιτήματος, κινούν
τη διαδικασία διαβουλεύσεων που περιλαμβάνει τα στάδια που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΧ
της παρούσας συμφωνίας. Ωστόσο, στην περίπτωση πολλαπλών αιτήσεων από το εξάγον μέρος, τα
μέρη, κατόπιν αιτήσεως του εισάγοντος μέρους, συμφωνούν στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΔ
που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας, σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα για την
έναρξη και τη διεξαγωγή της διαδικασίας που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο.

4.

Όταν επιτευχθεί η νομοθετική προσέγγιση ως αποτέλεσμα της παρακολούθησης που

αναφέρεται στο άρθρο 64 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, το γεγονός αυτό θεωρείται ως
αίτηση της Ουκρανίας να κινήσει τη διαδικασία αναγνώρισης της ισοδυναμίας των σχετικών
μέτρων, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

5.

Εκτός κι αν συμφωνηθεί διαφορετικά, το εισάγον μέρος ολοκληρώνει τον καθορισμό της

ισοδυναμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, εντός 360 ημερών από την
παραλαβή από το εξάγον μέρος της αίτησης, περιλαμβανομένου ενός φακέλου που αποδεικνύει την
ισοδυναμία, με εξαίρεση τις εποχιακές καλλιέργειες όταν δικαιολογείται η καθυστέρηση των
αξιολογήσεων προκειμένου να καταστεί δυνατή η επαλήθευση κατά τη διάρκεια κατάλληλης
περιόδου ανάπτυξης μιας καλλιέργειας.
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6.

Το εισάγον μέρος καθορίζει την ισοδυναμία όσον αφορά φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα

αντικείμενα, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ISPM, κατά περίπτωση.

7.

Το εισάγον μέρος δύναται να αποσύρει ή να αναστείλει μία ισοδυναμία εφόσον ένα μέρος

τροποποιήσει μέτρα που επηρεάζουν την ισοδυναμία, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ακόλουθες
διαδικασίες:
α)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, το εξάγον μέρος
ενημερώνει το εισάγον μέρος σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των μέτρων
του για τα οποία έχει αναγνωριστεί ισοδυναμία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των
προτεινόμενων μέτρων στην ισοδυναμία που έχει αναγνωριστεί. Εντός 30 εργάσιμων ημερών
από την παραλαβή της πληροφορίας αυτής, το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος
κατά πόσο η ισοδυναμία θα εξακολουθήσει να αναγνωρίζεται βάσει των προτεινόμενων
μέτρων.

β)

Σύμφωνα με το άρθρο 67 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, το εισάγον μέρος
ενημερώνει το εξάγον μέρος σχετικά με οποιαδήποτε πρόταση τροποποίησης των μέτρων του
για τα οποία έχει αναγνωριστεί ισοδυναμία και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις των
προτεινόμενων μέτρων στην ισοδυναμία που έχει αναγνωριστεί. Στην περίπτωση που το
εισάγον μέρος δεν συνεχίσει να αναγνωρίζει την ισοδυναμία, τα μέρη δύνανται να
συμφωνήσουν για τους όρους επανέναρξης της διαδικασίας που αναφέρεται στην παράγραφο
3 του παρόντος άρθρου βάσει των προτεινόμενων μέτρων.
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8.

Η αναγνώριση, απόσυρση ή αναστολή της ισοδυναμίας εναπόκειται αποκλειστικά στο

εισάγον μέρος που ενεργεί σύμφωνα με το διοικητικό και νομοθετικό του πλαίσιο. Το εν λόγω
μέρος παρέχει γραπτώς στο εξάγον μέρος πλήρεις εξηγήσεις και συμπληρωματικά στοιχεία για
τους ορισμούς και τις αποφάσεις που καλύπτονται από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση μη
αναγνώρισης, απόσυρσης ή αναστολής της ισοδυναμίας, το εισάγον μέρος αναφέρει στο εξάγον
μέρος τους όρους υπό τους οποίους η διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο 3 δύναται να
επανακινηθεί.

9.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 73 της παρούσας απόφασης, το εισάγον μέρος δύναται να μην

αποσύρει ή να μην αναστείλει την ισοδυναμία προτού τεθούν σε ισχύ τα προτεινόμενα νέα μέτρα
από ένα μέρος.

10.

Σε περίπτωση που το εισάγον μέρος αναγνωρίσει επισήμως την ισοδυναμία, βάσει της

διαδικασίας διαβουλεύσεων που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας συμφωνίας, η
υποεπιτροπή ΥΦΔ δηλώνει την αναγνώριση της ισοδυναμίας του εμπορίου μεταξύ των μερών,
σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 74 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας.
Η απόφαση προβλέπει επίσης τη μείωση των φυσικών ελέγχων στα σύνορα, απλοποιημένα
πιστοποιητικά και διαδικασίες προεπιλογής για τις εγκαταστάσεις, κατά περίπτωση.
Το καθεστώς ισοδυναμίας περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΧ της παρούσας συμφωνίας.

11.

Μετά την προσέγγιση των νόμων, ο καθορισμός της ισοδυναμίας λαμβάνει χώρα πάνω

σ’αυτήν τη βάση
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ΑΡΘΡΟ 67
Διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών

1.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 68 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συνεργάζονται για την

προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των επίσημων δομών και μηχανισμών του ελέγχου στους
οποίους ανατίθεται η εφαρμογή μέτρων ΥΦΥ και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων τους. Τούτο
μπορεί να επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, μέσω εκθέσεων που εκπονούν διεθνείς φορείς ελέγχου όταν
αυτές δημοσιεύονται και τα μέρη δύνανται να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα
αποτελέσματα αυτών των ελέγχων ή άλλες πληροφορίες κατά περίπτωση.

2.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης της νομοθεσίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 64, ή του

καθορισμού της ισοδυναμίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 66 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις νομοθετικές και άλλες διαδικαστικές αλλαγές που
υιοθετούνται στους εν λόγω τομείς.

3.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, το μέρος ΕΕ ενημερώνει την Ουκρανία όσο το δυνατό νωρίτερα για τις

αλλαγές της νομοθεσίας του μέρους ΕΕ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην Ουκρανία να εξετάσει
το ενδεχόμενο αντίστοιχης τροποποίησης της δικής της νομοθεσίας.
Θα πρέπει να επιτυγχάνεται το αναγκαίο επίπεδο συνεργασίας προκειμένου να διευκολύνεται η
διαβίβαση νομοθετικών εγγράφων κατόπιν αιτήσεως ενός από τα μέρη.
Για τον σκοπό αυτό, κάθε μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος τα σημεία επαφής του. Τα μέρη
κοινοποιούν αμοιβαία κάθε αλλαγή της εν λόγω πληροφορίας.
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ΑΡΘΡΟ 68
Κοινοποίηση, διαβούλευση και διευκόλυνση της επικοινωνίας

1.

Κάθε μέρος κοινοποιεί γραπτώς στο άλλο μέρος εντός δύο εργάσιμων ημερών κάθε σοβαρό ή

σημαντικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την υγεία των ζώων ή των φυτών, κυρίως κάθε επείγουσα
ανάγκη ελέγχου τροφίμων ή καταστάσεις που εμπεριέχουν σαφώς εντοπισμένο κίνδυνο σοβαρών
συνεπειών στην υγεία, που συνδέονται με την κατανάλωση ζωικών ή φυτικών προϊόντων, και
ειδικότερα:
α)

κάθε μέτρο που επηρεάζει αποφάσεις περί περιφερειοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 65 της

παρούσας συμφωνίας·
β)

την παρουσία ή την εξέλιξη κάθε ασθένειας ζώων που περιλαμβάνεται στο παράρτημα VI-A

ή κάθε ρυθμιζόμενου επιβλαβούς οργανισμού του καταλόγου που περιέχεται στο παράρτημα VI-B
της παρούσας συμφωνίας·
γ)

σημαντικά επιδημιολογικά ευρήματα ή που έχουν άμεση σχέση με κινδύνους όσον αφορά

ασθένειες ζώων και επιβλαβείς οργανισμούς που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα VI-A και
στο παράρτημα VI-B της παρούσας συμφωνίας ή νέες ασθένειες ζώων ή νέους επιβλαβείς
οργανισμούς· και
δ)

οποιαδήποτε πρόσθετα μέτρα πέραν των βασικών απαιτήσεων που απορρέουν από τα

υγειονομικά μέτρα που έχουν λάβει τα μέρη για τον έλεγχο ή την εξάλειψη ασθενειών ζώων ή
επιβλαβών οργανισμών ή για την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των φυτών και
οποιεσδήποτε μεταβολές στις πολιτικές πρόληψης, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών
εμβολιασμού.
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2.

α)

Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται γραπτώς προς τα σημεία επαφής που αναφέρονται
στο άρθρο 67 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

β)

Ως γραπτή κοινοποίηση νοείται η κοινοποίηση που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ
ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι κοινοποιήσεις πραγματοποιούνται μόνο προς τα
σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 67 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

3.

Όταν ένα μέρος ανησυχεί σοβαρά όσον αφορά ενδεχόμενο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, την

υγεία των ζώων ή των φυτών, πραγματοποιούνται, κατόπιν αιτήσεως του μέρους, διαβουλεύσεις
για την εξέταση της κατάστασης, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός 15 εργάσιμων
ημερών. Κάθε μέρος οφείλει, σε παρόμοιες περιπτώσεις, να παρέχει όλες τις αναγκαίες
πληροφορίες για να αποφεύγεται η διαταραχή του εμπορίου και να επιτυγχάνεται αμοιβαίως
αποδεκτή λύση η οποία να συμβιβάζεται με την προστασία της δημόσιας υγείας ή της υγείας των
ζώων και των φυτών.

4.

Μετά από αίτηση ενός μέρους, πραγματοποιούνται διαβουλεύσεις όσον αφορά την καλή

μεταχείριση των ζώων, το συντομότερο δυνατό, και οπωσδήποτε εντός 20 εργάσιμων ημερών από
την κοινοποίηση. Κάθε μέρος προσπαθεί, σε παρόμοιες καταστάσεις, να παρέχει όλες τις
ζητούμενες πληροφορίες.

5.

Μετά από αίτηση ενός μέρους, οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4

του παρόντος άρθρου διεξάγονται μέσω βιντεοσκόπησης ή τηλεδιάσκεψης. Το μέρος που υπέβαλε
την αίτηση εξασφαλίζει τη σύνταξη των πρακτικών της διαβούλευσης, τα οποία εγκρίνονται
επίσημα από τα μέρη. Για τους σκοπούς της έγκρισης αυτής, ισχύει το άρθρο 67 παράγραφος 3 της
παρούσας συμφωνίας.

6.

Ένα σύστημα ταχείας ειδοποίησης και ένας μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης που θα

εφαρμόζεται αμοιβαία για κάθε κτηνιατρική ή φυτοϋγειονομική κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα
αρχίσει σε μεταγενέστερο στάδιο, αφού η Ουκρανία εφαρμόσει την αναγκαία νομοθεσία σ’αυτόν
τον τομέα και δημιουργήσει τις συνθήκες για την ορθή επιτόπια λειτουργία των εν λόγω
μηχανισμών.
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ΑΡΘΡΟ 69
Εμπορικοί όροι

1.

Γενικοί όροι εισαγωγής

α)

Για κάθε εμπόρευμα που καλύπτεται από το παράρτημα IV-A και το παράρτημα IV-Γ(2) της

παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν γενικούς όρους εισαγωγής. Με την
επιφύλαξη των αποφάσεων που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 65 της παρούσας συμφωνίας,
οι όροι εισαγωγής του εισάγοντος μέρους εφαρμόζονται στο σύνολο του εδάφους του εξάγοντος
μέρους. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και σύμφωνα με το άρθρο 67 αυτής, το
εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος για τις υγειονομικές και φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις
του εισαγωγής εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-Γ(2)
της παρούσας συμφωνίας. Στις παρεχόμενες πληροφορίες περιλαμβάνονται, ανάλογα με την
περίπτωση, τα υποδείγματα των επίσημων πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων ή εμπορικών εγγράφων,
όπως περιγράφονται από το εισάγον μέρος.
β)

i)

Όσον αφορά την κοινοποίηση, από τα μέρη, τροποποιήσεων ή προτάσεων
τροποποίησης των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα
μέρη οφείλουν να ευθυγραμμίζονται με τις διατάξεις της συμφωνίας ΥΦΥ και των
μεταγενέστερων αποφάσεων σχετικά με την κοινοποίηση μέτρων. Με την επιφύλαξη
του άρθρου 73 της παρούσας συμφωνίας, το εισάγον μέρος λαμβάνει υπόψη τον χρόνο
μεταφοράς μεταξύ των μερών, προκειμένου να καθορίσει την ημερομηνία έναρξης
ισχύος των τροποποιηθέντων όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).
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ii)

Αν το εισάγον μέρος αδυνατεί να συμμορφωθεί με τις εν λόγω απαιτήσεις
κοινοποίησης, εξακολουθεί να κάνει δεκτό το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση που
εγγυάται τους όρους που ίσχυαν προηγουμένως, για διάστημα έως 30 ημέρες μετά την
έναρξη ισχύος των τροποποιημένων όρων εισαγωγής.

2.

Όροι εισαγωγής μετά την αναγνώριση της ισοδυναμίας

α)

Εντός 90 ημερών από την έκδοση απόφασης για την αναγνώριση της ισοδυναμίας, τα μέρη
λαμβάνουν τα αναγκαία νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της αναγνώρισης
της ισοδυναμίας, προκειμένου να καταστούν δυνατές οι μεταξύ τους συναλλαγές
εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-C(2) της
παρούσας συμφωνίας, σε τομείς και υποτομείς, κατά περίπτωση, για τους οποίους όλα τα
αντίστοιχα υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα του εξάγοντος μέρους αναγνωρίζονται
ως ισοδύναμα από το εισάγον μέρος. Για τα εμπορεύματα αυτά, το υπόδειγμα για το επίσημο
πιστοποιητικό ή το επίσημο έγγραφο που απαιτείται από το εισάγον μέρος δύναται, στο
στάδιο αυτό, να αντικαθίσταται από πιστοποιητικό που συντάσσεται όπως προβλέπει το
παράρτημα ΧΙΙ.Β της παρούσας συμφωνίας.

β)

Όσον αφορά εμπορεύματα σε τομείς ή υποτομείς, κατά περίπτωση, για τους οποίους ένα ή
ορισμένα αλλά όχι όλα τα μέτρα αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα, το εμπόριο θα εξακολουθεί
να διεξάγεται βάσει της τήρησης των όρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α).
Μετά από αίτημα του εξάγοντος μέρους, ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 5 του
παρόντος άρθρου.

3.

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα εμπορεύματα που

αναφέρονται στο παράρτημα IV-A και στο παράρτημα IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας δεν
υπόκεινται σε άδεια εισαγωγής.
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Η ενδεχόμενη έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2013 δεν θα
έχει καμία επίπτωση στη συνολική βοήθεια δημιουργίας θεσμών.

4.

Όσον αφορά τους όρους που επηρεάζουν το εμπόριο των εμπορευμάτων που αναφέρονται

στην παράγραφο 1 στοιχείο α), μετά από αίτημα του εξάγοντος μέρους, τα μέρη αρχίζουν
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της υποεπιτροπής ΥΦΔ, σύμφωνα με το άρθρο 74 της παρούσας
συμφωνίας, προκειμένου να συμφωνήσουν για τους εναλλακτικούς ή συμπληρωματικούς όρους
εισαγωγής του εισάγοντος μέρους. Οι εναλλακτικοί ή συμπληρωματικοί αυτοί όροι δύνανται, κατά
περίπτωση, να βασίζονται σε μέτρα του εξάγοντος μέρους αναγνωρισμένα ως ισοδύναμα από το
εισάγον μέρος. Εφόσον επέλθει συμφωνία, το εισάγον μέρος λαμβάνει, εντός 90 ημερών από τη
απόφαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ, τα αναγκαία νομοθετικά ή/και διοικητικά μέτρα ώστε να
επιτρέψει τις εισαγωγές επί της βάσης αυτής.

5.

Κατάλογος των εγκαταστάσεων, έγκριση υπό όρους

α)

Για την εισαγωγή των ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα IV-A, Μέρος 2
της παρούσας συμφωνίας, μετά από αίτηση του εξάγοντος μέρους και με τη σύσταση των
κατάλληλων εγγυήσεων, το εισάγον μέρος εγκρίνει προσωρινά τις εγκαταστάσεις
επεξεργασίας που αναφέρονται στο παράρτημα VIII(2.1) της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες
βρίσκονται επί του εδάφους του εξάγοντος μέρους, χωρίς να προηγηθεί επιθεώρηση των
μεμονωμένων εγκαταστάσεων. Μια τέτοια έγκριση είναι σύμφωνη με τους όρους και τις
διατάξεις που καθορίζονται στο παράρτημα VIII της παρούσας συμφωνίας. Εκτός αν
ζητούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, το εισάγον μέρος λαμβάνει, εντός 30 εργάσιμων
ημερών από την παραλαβή από το εισάγον μέρος της αίτησης και των σχετικών εγγυήσεων,
τα αναγκαία νομοθετικά ή/και διοικητικά μέτρα ώστε να επιτρέψει τις εισαγωγές επί της
βάσης αυτής.
Ο αρχικός κατάλογος των εγκαταστάσεων εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που
καθορίζεται στο παράρτημα VIII της παρούσας συμφωνίας.
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β)

Όσον αφορά την εισαγωγή ζωικών προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 2
στοιχείο α), το εξάγον μέρος ενημερώνει το εισάγον μέρος για τον κατάλογο των
εγκαταστάσεων που πληρούν τις απαιτήσεις του εξάγοντος μέρους.

6.

Κατόπιν αιτήσεως ενός μέρους, το άλλο μέρος παρέχει τις αναγκαίες εξηγήσεις και

συμπληρωματικά στοιχεία για τους ορισμούς και τις αποφάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο του
παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 70
Διαδικασία πιστοποίησης

1.

Για σκοπούς της διαδικασίας πιστοποίησης και έκδοσης πιστοποιητικών και επισήμων

εγγράφων, τα μέρη συμφωνούν ως προς τις αρχές που ορίζονται στο παράρτημα ΧΙΙ της παρούσας
συμφωνίας.

2.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας δύναται να

συμφωνεί για κανόνες που θα τηρούνται στην περίπτωση ηλεκτρονικής πιστοποίησης, απόσυρσης
ή αντικατάστασης πιστοποιητικών.

3.

Στο πλαίσιο της προσέγγισης των νομοθεσιών όπως αναφέρεται στο άρθρο 64 της παρούσας

συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ως προς κοινά υποδείγματα πιστοποιητικών, κατά περίπτωση.
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ΑΡΘΡΟ 71
Επαλήθευση

1.

Για να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη στην αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του

παρόντος κεφαλαίου, κάθε μέρος δικαιούται:
α)

να επαληθεύει, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές του παραρτήματος Χ της παρούσας
συμφωνίας, το σύνολο ή μέρος του γενικού προγράμματος ελέγχου των αρχών του άλλου
μέρους ή άλλων μέτρων, κατά περίπτωση. Τα έξοδα των επαληθεύσεων βαρύνουν το μέρος
που προβαίνει σε αυτές·

β)

από την ημερομηνία που θα καθορίσουν τα μέρη, να του υποβάλλεται, κατόπιν αιτήματός
του, από το άλλο μέρος το σύνολο ή μέρος του γενικού προγράμματος ελέγχου του μέρους
αυτού, καθώς και εκθέσεις σχετικά με τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχουν διεξαχθεί
βάσει του εν λόγω προγράμματος·

γ)

όσον αφορά τις εργαστηριακές δοκιμές σχετικά με τα εμπορεύματα του παραρτήματος IV-A
και του παραρτήματος IV-Γ(2) της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους,
κατά περίπτωση, να συμμετέχει στο πρόγραμμα περιοδικού συγκριτικού ελέγχου
συγκεκριμένων δοκιμών που οργανώνονται από το εργαστήριο αναφοράς του άλλου μέρους.
Οι δαπάνες συμμετοχής καλύπτονται από το συμμετέχον μέρος.

2.

Τα μέρη ανταλλάσσουν τα αποτελέσματα των επαληθεύσεων που αναφέρονται στην

παράγραφο 1 στοιχείο α) του παρόντος άρθρου με τρίτα μέρη και δημοσιεύουν τα αποτελέσματα
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διατάξεων που εφαρμόζονται από τα μέρη. Οι διατάξεις περί
απορρήτου που εφαρμόζουν τα μέρη, ισχύουν στην περίπτωση ανταλλαγής και/ή δημοσίευσης των
αποτελεσμάτων, κατά περίπτωση.
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3.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας δύναται να

τροποποιεί, μέσω απόφασης, το παράρτημα Χ της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνοντας υπόψη τη
σχετική εργασία που έχουν διεκπεραιώσει διεθνείς οργανισμοί.

4.

Τα αποτελέσματα της επαλήθευσης δύνανται να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων που

αναφέρονται στα άρθρα 64, 66 και 72 της παρούσας συμφωνίας από τα μέρη ή από ένα εκ των
μερών.

ΑΡΘΡΟ 72
Έλεγχοι εισαγωγής και τέλη επιθεώρησης

1.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι έλεγχοι που πραγματοποιεί το εισάγον μέρος κατά την εισαγωγή

αποστολών από το εξάγον μέρος τηρούν τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα ΧΙ, Μέρος Α
της παρούσας συμφωνίας. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών δύνανται να συμβάλουν στη
διαδικασία επαλήθευσης που αναφέρεται στο άρθρο 71 της παρούσας συμφωνίας.

2.

Η συχνότητα των υλικών ελέγχων εισαγωγής που εφαρμόζει κάθε μέρος καθορίζεται στο

παράρτημα ΧΙ, Μέρος Β της παρούσας συμφωνίας. Ένα μέρος δύναται να τροποποιεί τη
συχνότητα αυτή εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με την εσωτερική
νομοθεσία του, ως αποτέλεσμα της προόδου που υλοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 64, 66 και 69
της παρούσας συμφωνίας, ή ως αποτέλεσμα των επαληθεύσεων, διαβουλεύσεων ή άλλων μέτρων
που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο άρθρο 74
της παρούσας συμφωνίας τροποποιεί ανάλογα, με απόφαση, το παράρτημα ΧΙ, Μέρος Β της
παρούσας συμφωνίας.
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3.

Τα τέλη επιθεώρησης δύνανται να καλύπτουν μόνο τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη

διενέργεια των ελέγχων εισαγωγής από την αρμόδια αρχή. Τα τέλη υπολογίζονται πάνω στην ίδια
βάση με τα τέλη που επιβάλλονται για την επιθεώρηση παρόμοιων εγχώριων προϊόντων.

4.

Το εισάγον μέρος ενημερώνει το εξάγον μέρος, κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου, για τυχόν

τροποποιήσεις, και τους λόγους που οδήγησαν στις εν λόγω τροποποιήσεις, σχετικά με τα μέτρα
που επηρεάζουν τους ελέγχους εισαγωγής και με τα τέλη επιθεώρησης καθώς και για κάθε
σημαντική αλλαγή στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων αυτών.

5.

Από την ημερομηνία που θα καθοριστεί από την υποεπιτροπή ΥΦΔ που αναφέρεται στο

άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δύνανται να συμφωνούν σχετικά με τους όρους
έγκρισης των αμοιβαίων ελέγχων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 71 παράγραφος 1 στοιχείο β), με
σκοπό να προσαρμόσουν και να μειώσουν αμοιβαία, κατά περίπτωση, τη συχνότητα των φυσικών
ελέγχων εισαγωγής για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο άρθρο 69 παράγραφος 2 της
παρούσας συμφωνίας.
Από την ημερομηνία αυτή, τα μέρη δύνανται να εγκρίνουν αμοιβαία τους ελέγχους ορισμένων
εμπορευμάτων και, κατά περίπτωση, να μειώνουν ή να αντικαθιστούν τους ελέγχους εισαγωγής για
τα συγκεκριμένα εμπορεύματα.

6.

Οι όροι που απαιτούνται για να εγκριθεί η προσαρμογή των ελέγχων εισαγωγής

περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΧΙ της παρούσας συμφωνίας βάσει της διαδικασίας που
αναφέρεται στο άρθρο 74 παράγραφος 6 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 73
Μέτρα διασφάλισης

1.

Στην περίπτωση που το εισάγον μέρος λαμβάνει, στο έδαφός του, μέτρα για τον έλεγχο κάθε

περίπτωσης που ενδέχεται να αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου, των ζώων και
των φυτών, το εξάγον μέρος, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνει
ισοδύναμα μέτρα για την πρόληψη της εισόδου του κινδύνου αυτού στο έδαφος του εισάγοντος
μέρους.

2.

Το εισάγον μέρος δύναται, για σοβαρούς λόγους που αφορούν τη δημόσια υγεία και την

υγεία των ζώων ή των φυτών, να λάβει προσωρινά μέτρα απαραίτητα για την προστασία της
δημόσιας υγείας ή της υγείας των ζώων και των φυτών. Όσον αφορά τις αποστολές που
μεταφέρονται μεταξύ των μερών, το εισάγον μέρος εξετάζει την καταλληλότερη και αναλογικότερη
λύση προκειμένου να αποφευχθούν περιττές διαταράξεις του εμπορίου.

3.

Το μέρος που θεσπίζει μέτρα δυνάμει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου ενημερώνει το

άλλο μέρος το αργότερο εντός μίας εργάσιμης ημέρας μετά την ημερομηνία λήψης των μέτρων.
Μετά από αίτημα ενός μέρους, και σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας
συμφωνίας, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις για να εξετάσουν την κατάσταση, εντός 15
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Τα μέρη λαμβάνουν δεόντως υπόψη κάθε πληροφορία
που παρέχεται στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων και προσπαθούν να αποτρέπουν αναίτια
διαταραχή του εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον αυτό είναι δυνατό, το αποτέλεσμα των
διαβουλεύσεων που προβλέπονται στο άρθρο 68 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 74
Επιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (ΥΦΔ)

1.

Συγκροτείται υποεπιτροπή υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής διαχείρισης (ΥΦΔ). Η

υποεπιτροπή ΥΦΔ συνεδριάζει εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, και εν συνεχεία κατόπιν αιτήσεως ενός εκ των μερών, ή τουλάχιστον μια φορά
ετησίως. Εάν συμφωνηθεί από τα μέρη, η συνεδρίαση της υποεπιτροπής ΥΦΔ δύναται να
πραγματοποιείται μέσω βιντεοσκόπησης ή τηλεδιάσκεψης. Η υποεπιτροπή ΥΦΔ μπορεί επίσης να
εξετάζει θέματα και εκτός συνεδρίασης, δι' αλληλογραφίας.

2.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ ασκεί τα ακόλουθα καθήκοντα:

α)

παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μελετά κάθε θέμα σχετικό με το
παρόν κεφάλαιο και εξετάζει όλα τα ζητήματα που προκύπτουν ενδεχομένως όσον αφορά την
εφαρμογή του·

β)

αναθεωρεί τα παραρτήματα του παρόντος κεφαλαίου, κυρίως με γνώμονα την πρόοδο που
σημειώνεται στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων και των διαδικασιών που προβλέπονται στο
παρόν κεφάλαιο·

γ)

βάσει της αναθεώρησης που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου ή εάν
προβλέπεται άλλως στο παρόν κεφάλαιο, τροποποιεί, μέσω απόφασης, τα παραρτήματα IV
έως XIV της παρούσας συμφωνίας· και

δ)

βάσει της αναθεώρησης που προβλέπεται στο στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου, εκφέρει
γνώμες και διατυπώνει συστάσεις προς άλλους φορείς, όπως ορίζεται στις θεσμικές, γενικές
και τελικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας.
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3.

Τα μέρη συμφωνούν να συγκροτούν, όπου κρίνεται σκόπιμο, τεχνικές ομάδες εργασίας

αποτελούμενες από εκπροσώπους των μερών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες
προσδιορίζουν και αντιμετωπίζουν τεχνικά και επιστημονικά θέματα που προκύπτουν από την
εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Όταν απαιτείται πρόσθετη εμπειρογνωσία, τα μέρη δύνανται
να συγκροτούν ομάδες ad hoc, περιλαμβανομένων και των επιστημονικών ομάδων. Η σύνθεση των
ομάδων ad hοc δεν περιορίζεται αναγκαστικώς σε εκπροσώπους των μερών.

4.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ υποβάλλει τακτικά έκθεση στην επιτροπή εμπορίου που συγκροτείται

βάσει του άρθρου 465 της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις δραστηριότητές της και τις
αποφάσεις που λαμβάνει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

5.

Η υποεπιτροπή ΥΦΔ θεσπίζει τον κανονισμό εργασίας της κατά την πρώτη της συνεδρίαση.

6.

Όλες οι αποφάσεις, οι συστάσεις, η έκθεση ή κάθε άλλη δράση της υποεπιτροπής ΥΦΔ ή

κάθε άλλης ομάδας που συγκροτείται από την υποεπιτροπή ΥΦΔ, οι οποίες αφορούν τις άδειες
εισαγωγής, την ανταλλαγή πληροφοριών, τη διαφάνεια, την αναγνώριση της περιφερειοποίησης,
την ισοδυναμία και εναλλακτικά μέτρα, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που προβλέπεται από τις
παραγράφους 2 και 3, εγκρίνονται με συναίνεση μεταξύ των μερών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 75
Σκοποί
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία των ζητημάτων διευκόλυνσης των τελωνειακών διαδικασιών
και των εμπορικών συναλλαγών στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον του διμερούς εμπορίου. Τα μέρη
συμφωνούν να ενισχύσουν τη συνεργασία στον συγκεκριμένο τομέα με στόχο να διασφαλισθεί ότι
η συναφής νομοθεσία και οι διαδικασίες εκάστου μέρους, καθώς και οι διοικητικές ικανότητες των
αντίστοιχων δημόσιων διοικήσεών τους, ανταποκρίνονται κατ’ αρχήν στους στόχους του
αποτελεσματικού ελέγχου και της προώθησης της διευκόλυνσης του θεμιτού εμπορίου.
Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι πρέπει να θεωρηθούν ως υψίστης σημασίας, αφενός, οι θεμιτοί στόχοι
δημόσιας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων της διευκόλυνσης των συναλλαγών, της ασφάλειας και
της πρόληψης της απάτης, και, αφετέρου, μια ισόρροπη προσέγγιση των στόχων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 76
Νομοθεσία και διαδικασίες

1.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι αντίστοιχες εμπορικές και τελωνειακές νομοθεσίες τους είναι κατ’

αρχήν σταθερές και συνεκτικές, και ότι οι διατάξεις και διαδικασίες είναι αναλογικές, διαφανείς,
προβλέψιμες, χωρίς διακρίσεις, αμερόληπτες, εφαρμόζονται κατά τρόπο ομοιόμορφο και
αποτελεσματικό και, μεταξύ άλλων:
α)

προστατεύουν και διευκολύνουν το θεμιτό εμπόριο μέσω της αποτελεσματικής επιβολής των
νομοθετικών απαιτήσεων και της συμμόρφωσης προς αυτές·

β)

αποφεύγουν τον άσκοπο φόρτο ή τον φόρτο που εισάγει διακρίσεις στους οικονομικούς
παράγοντες, προλαμβάνουν την απάτη και παρέχουν περαιτέρω διευκολύνσεις στους
οικονομικούς φορείς με υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης·

γ)

εφαρμόζουν ενιαίο διοικητικό έγγραφο για τους σκοπούς των τελωνειακών διασαφήσεων·

δ)

επιφέρουν περισσότερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και απλούστευση των τελωνειακών
διαδικασιών και πρακτικών στα σύνορα·

ε)

εφαρμόζουν σύγχρονες τελωνειακές τεχνικές, στις οποίες περιλαμβάνονται η εκτίμηση της
επικινδυνότητας, οι εκ των υστέρων έλεγχοι και οι μέθοδοι λογιστικού ελέγχου των εταιρειών
με σκοπό την απλούστευση και τη διευκόλυνση των διαδικασιών εισόδου των εμπορευμάτων
και θέσης τους σε ελεύθερη κυκλοφορία·

στ)

αποσκοπούν στη μείωση των δαπανών και στην αύξηση της δυνατότητας πρόβλεψης εκ
μέρους των οικονομικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων·
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ζ)

με την επιφύλαξη της εφαρμογής αντικειμενικών κριτηρίων εκτίμησης της επικινδυνότητας,
διασφαλίζουν τη μη διακριτική εφαρμογή των απαιτήσεων και διαδικασιών που
εφαρμόζονται κατά την εισαγωγή, την εξαγωγή ή τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων·

η)

εφαρμόζουν τις διεθνείς νομικές πράξεις που ισχύουν στον τομέα των τελωνείων και του
εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θεσπίσθηκαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Τελωνείων, εφεξής «ΠΟΤ» (το πλαίσιο προτύπων του 2005 για την ασφάλεια και τη
διευκόλυνση του παγκόσμιου εμπορίου, τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης του 1990 για
την προσωρινή εισαγωγή εμπορευμάτων, τη σύμβαση του 1983 για το εναρμονισμένο
σύστημα περιγραφής και κωδικοποίησης εμπορευμάτων), τον ΠΟΕ (π.χ. περί δασμολογητέας
αξίας), τον ΟΗΕ (τη σύμβαση TIR του 1975, τη σύμβαση του 1982 για την εναρμόνιση των
ελέγχων των εμπορευμάτων στα σύνορα), καθώς και τις κατευθυντήριες γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως τα Τελωνειακά Προσχέδια·

θ)

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να μεταφέρουν στη νομοθεσία τους και να εφαρμόσουν
τις διατάξεις της αναθεωρημένης σύμβασης του Κιότο του 1973 για την απλούστευση και την
εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων·

ι)

προβλέπουν την εκ των προτέρων έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων σχετικά με τη
δασμολογική κατάταξη και τους κανόνες καταγωγής. Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι μια
απόφαση μπορεί να ανακληθεί ή να ακυρωθεί μόνον αφού ενημερωθεί σχετικά ο
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας και χωρίς αναδρομική ισχύ, εκτός αν η απόφαση έχει
ληφθεί βάσει εσφαλμένων ή ελλιπών πληροφοριών·

ια)

θεσπίζουν και εφαρμόζουν απλουστευμένες διαδικασίες για εξουσιοδοτημένους εμπόρους
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που δεν εισάγουν διακρίσεις·

ιβ)

θεσπίζουν κανόνες με τους οποίους διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε κύρωση επιβάλλεται για
ήσσονος σημασίας παράβαση των τελωνειακών κανονισμών ή των διαδικαστικών
απαιτήσεων είναι ανάλογη της παράβασης και δεν εισάγει διακρίσεις και ότι, κατά την
εφαρμογή της, δεν προκαλεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις·
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ιγ)

εφαρμόζουν κανόνες που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι
αναλογικοί όσον αφορά την αδειοδότηση των εκτελωνιστών.

2.

Για να βελτιωθούν οι μέθοδοι εργασίας, καθώς και για να διασφαλισθούν η αποφυγή

διακρίσεων, η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα, η ακεραιότητα και η πλήρης απόδοση ευθυνών
για τις διάφορες πράξεις, τα μέρη:
α)

λαμβάνουν περαιτέρω μέτρα για τη μείωση, την απλούστευση και την τυποποίηση των
δεδομένων και των εγγράφων που απαιτούν οι τελωνειακές και άλλες υπηρεσίες·

β)

απλουστεύουν τις απαιτήσεις και τις διατυπώσεις, εφόσον είναι δυνατόν, όσον αφορά την
ταχεία παράδοση και διασάφηση των εμπορευμάτων·

γ)

θεσπίζουν αποτελεσματικές και ταχείες διαδικασίες που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες
εγγυώνται το δικαίωμα προσφυγής κατά διοικητικών ενεργειών, κανόνων και αποφάσεων
των τελωνειακών και άλλων αρχών που επηρεάζουν τις εισαγωγές, τις εξαγωγές ή τη
διαμετακόμιση εμπορευμάτων. Οι εν λόγω διαδικασίες προσφυγής είναι εύκολα
προσπελάσιμες από όλους, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, το
δε κόστος τους είναι λογικό και ανάλογο με τα ποσά τα οποία αφορούν οι προσφυγές. Τα
μέρη λαμβάνουν επίσης μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι, σε περίπτωση άσκησης προσφυγής
κατά προσβληθείσας αποφάσεως, τα αγαθά τίθενται κανονικά σε ελεύθερη κυκλοφορία ενώ
οι πληρωμές των δασμών μπορούν να παραμείνουν εκκρεμείς με την επιφύλαξη τυχόν
μέτρων διασφάλισης που κρίνονται αναγκαία. Όταν απαιτείται, αυτό θα πρέπει να γίνεται υπό
την προϋπόθεση σύστασης εγγύησης, π.χ. τριτεγγύησης ή κατάθεσης·

δ)

εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι υψηλότερες προδιαγραφές ακεραιότητας, ιδιαίτερα στα
σύνορα, μέσω της εφαρμογής μέτρων που αντανακλούν τις αρχές των σχετικών διεθνών
συμβάσεων και πράξεων στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως της αναθεωρημένης Δήλωσης της
Aρούσα του ΠΟΤ (2003) και του κοινοτικού προσχεδίου περί τελωνειακής δεοντολογίας
(2007).
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3.

Τα μέρη συμφωνούν να καταργήσουν:

α)

οποιαδήποτε απαίτηση για την υποχρεωτική χρησιμοποίηση εκτελωνιστών·

β)

οποιαδήποτε απαίτηση για την υποχρεωτική διενέργεια ελέγχων προ της αποστολής ή
επιθεώρησης στον προορισμό.

4.

Διατάξεις για τη διαμετακόμιση

α)

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, εφαρμόζονται οι κανόνες και ορισμοί σχετικά με
τη διαμετακόμιση που προβλέπονται στις διατάξεις του ΠΟΕ (άρθρο V της GATT του 1994,
και σχετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε διευκρινίσεων ή βελτιώσεων που
προκύπτουν από τις διαπραγματεύσεις του Γύρου της Ντόχα για τη διευκόλυνση του
εμπορίου). Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται επίσης όταν η διαμετακόμιση εμπορευμάτων
αρχίζει ή τελειώνει στο έδαφος ενός εκ των μερών (εσωτερική διαμετακόμιση).

β)

Τα μέρη επιδιώκουν τη σταδιακή διασυνδεσιμότητα των αντίστοιχων συστημάτων
τελωνειακής διαμετακόμισης ενόψει της μελλοντικής συμμετοχής της Ουκρανίας στο κοινό
σύστημα διαμετακόμισης που προβλέπεται στη Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 περί του
καθεστώτος κοινής διαμετακόμισης.

γ)

Τα μέρη εξασφαλίζουν τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ όλων των αρμόδιων αρχών
και υπηρεσιών στα εδάφη τους για τη διευκόλυνση της διαμετακόμισης και την προώθηση
της διασυνοριακής συνεργασίας. Τα μέρη προωθούν επίσης τη συνεργασία μεταξύ των αρχών
και του ιδιωτικού τομέα στον τομέα της διαμετακόμισης.
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ΑΡΘΡΟ 77
Σχέσεις με την επιχειρηματική κοινότητα
Τα μέρη συμφωνούν:
α)

να εξασφαλίζουν τη διαφάνεια και τη δημοσιοποίηση, στο μέτρο του δυνατού με
ηλεκτρονικά μέσα, των οικείων νομοθετικών διατάξεων και των διαδικασιών τους, καθώς και
της αιτιολόγησής τους. Χρειάζεται να θεσπισθεί μηχανισμός διαβούλευσης και να
προβλέπεται εύλογο χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση νέων ή τροποποιημένων
διατάξεων έως την έναρξη ισχύος τους·

β)

ότι είναι απαραίτητο να διεξάγονται έγκαιρες και τακτικές διαβουλεύσεις με τους εμπορικούς
εκπροσώπους για τις νομοθετικές προτάσεις και διαδικασίες που αφορούν τελωνειακά και
εμπορικά θέματα. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει σε κάθε συμβαλλόμενο μέρος να
δημιουργηθούν μηχανισμοί κατάλληλων και τακτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των
διοικητικών υπηρεσιών και της επιχειρηματικής κοινότητας·

γ)

να δημοσιοποιούν τις σχετικές ανακοινώσεις διοικητικής φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των
απαιτήσεων των υπηρεσιών και των διαδικασιών εισόδου, των ωραρίων και των διαδικασιών
λειτουργίας των τελωνείων στους λιμένες και στα σημεία διέλευσης των συνόρων, καθώς και
των υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την παροχή πληροφοριών·

δ)

να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και τελωνειακών υπηρεσιών μέσω της
χρήσης μη αυθαιρέτων και προσβάσιμων στο κοινό διαδικασιών, όπως μνημονίων συμφωνίας
βασιζόμενων στα μνημόνια που εκδίδει ο ΠΟΤ·
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ε)

να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες τελωνειακές και συναφείς απαιτήσεις και διαδικασίες
τους εξακολουθούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εμπορικής κοινότητας, ακολουθούν
τις βέλτιστες πρακτικές και περιορίζουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό το εμπόριο.

ΑΡΘΡΟ 78
Τέλη και επιβαρύνσεις
Τα μέρη απαγορεύουν τα διοικητικά τέλη τα οποία έχουν ισοδύναμο αποτέλεσμα με τέλη και
επιβαρύνσεις που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή.
Όσον αφορά όλα τα τέλη και τις επιβαρύνσεις κάθε είδους που επιβάλλονται από τις τελωνειακές
αρχές κάθε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των τελών και επιβαρύνσεων για καθήκοντα που
αναλαμβάνει άλλη οντότητα εξ ονόματος των εν λόγω αρχών, κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή, και
με την επιφύλαξη των σχετικών άρθρων του κεφαλαίου 1 (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των
εμπορευμάτων στην αγορά) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν ότι:
α)

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις μπορούν να επιβάλλονται μόνο για υπηρεσίες που παρασχέθηκαν
εκτός του καθορισθέντος ωραρίου και σε μέρη άλλα από αυτά που προβλέπονται στις
τελωνειακές διατάξεις, κατόπιν αιτήσεως του διασαφιστή, σε σχέση με τις συγκεκριμένες
εισαγωγές ή εξαγωγές ή για κάθε διατύπωση που απαιτείται για την πραγματοποίηση των εν
λόγω εισαγωγών ή εξαγωγών·

β)

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπερβαίνουν το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας·
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γ)

τα τέλη και οι επιβαρύνσεις δεν υπολογίζονται κατ’ αξία·

δ)

οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις δημοσιεύονται. Οι πληροφορίες
αυτές περιλαμβάνουν αιτιολόγηση του τέλους ή της επιβάρυνσης για την παρασχεθείσα
υπηρεσία, την αρμόδια αρχή, τα τέλη και τις επιβαρύνσεις που θα εφαρμοσθούν, την
προθεσμία και τον τρόπος της πληρωμής·
Οι πληροφορίες σχετικά με τα τέλη και τις επιβαρύνσεις δημοσιεύονται στο επίσημα
ορισμένο μέσο και, όπου είναι εφικτό και δυνατό, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο.

ε)

δεν επιβάλλονται νέα ή τροποποιημένα τέλη και επιβαρύνσεις εάν δεν δημοσιευθούν
προηγουμένως οι σχετικές πληροφορίες και δεν δοθεί εύκολη πρόσβαση σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 79
Δασμολογητέα αξία

1.

Η συμφωνία για την εφαρμογή του άρθρου VII της GATT του 1994 που περιλαμβάνεται στο

παράρτημα 1Α της συμφωνίας ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων, διέπει τους
κανόνες για τη δασμολογητέα αξία που εφαρμόζονται στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των
μερών. Οι διατάξεις της ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και καθίστανται μέρος αυτής.
Δεν χρησιμοποιούνται ελάχιστες δασμολογητέες αξίες.

2.

Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την επίτευξη κοινής προσέγγισης σε ζητήματα που

αφορούν τη δασμολογητέα αξία.
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ΑΡΘΡΟ 80
Τελωνειακή συνεργασία
Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους για την εξασφάλιση της υλοποίησης των στόχων του
παρόντος κεφαλαίου, εξασφαλίζοντας εύλογη ισορροπία μεταξύ της απλούστευσης και της
διευκόλυνσης, αφενός, και του αποτελεσματικού ελέγχου και της ασφάλειας, αφετέρου. Προς τον
σκοπό αυτόν, τα μέρη χρησιμοποιούν, κατά περίπτωση, τα κοινοτικά Τελωνειακά Προσχέδια ως
εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης.
Για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη, μεταξύ
άλλων:
α)

ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με την τελωνειακή νομοθεσία και τις τελωνειακές
διαδικασίες·

β)

αναλαμβάνουν κοινές πρωτοβουλίες σχετικές με τις διαδικασίες εισαγωγής, εξαγωγής και
διέλευσης, και επίσης εργάζονται για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εξυπηρέτησης
της επιχειρηματικής κοινότητας·

γ)

συνεργάζονται στον τομέα του αυτοματισμού των τελωνειακών και άλλων εμπορικών
διαδικασιών.

δ)

ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, σχετικές πληροφορίες και δεδομένα με σεβασμό στον
εμπιστευτικό χαρακτήρα ευαίσθητων δεδομένων και στην προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα·
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ε)

ανταλλάσσουν πληροφορίες και/ή διεξάγουν διαβουλεύσεις με σκοπό τη διαμόρφωση, στο
μέτρο του δυνατού, κοινών θέσεων στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών στον τομέα των
τελωνείων, όπως ο ΠΟΕ, ο ΠΟΤ, ο ΟΗΕ, η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD) και η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών
για την Ευρώπη·

στ)

συνεργάζονται για τον προγραμματισμό και την παροχή τεχνικής βοήθειας, ιδίως για να
διευκολύνουν τις μεταρρυθμίσεις στον τελωνειακό τομέα και στον τομέα της διευκόλυνσης
του εμπορίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας συμφωνίας·

ζ)

ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με τις τελωνειακές πράξεις, εστιάζοντας ιδίως
στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, και δη στον τομέα των προϊόντων
παραποίησης/απομίμησης·

η)

προωθούν τον συντονισμό μεταξύ όλων των συνοριακών αρχών, τόσο σε εθνικό όσο και σε
διασυνοριακό επίπεδο, με σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών διέλευσης των συνόρων
και την ενίσχυση των ελέγχων, λαμβάνοντας υπόψη τους κοινούς συνοριακούς ελέγχους,
όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο·

θ)

αναγνωρίζουν αμοιβαίως, όπου αυτό είναι εφικτό και σκόπιμο, τους εξουσιοδοτημένους
εμπόρους και τους τελωνειακούς ελέγχους. Το πεδίο, η εφαρμογή και οι πρακτικές
λεπτομέρειες αυτής της συνεργασίας αποφασίζονται από την υποεπιτροπή τελωνειακής
συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 83 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 81
Αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα
Με την επιφύλαξη του άρθρου 80 της παρούσας συμφωνίας, οι διοικήσεις των μερών παρέχουν
αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα σύμφωνα με τις διατάξεις του Πρωτοκόλλου
ΙΙ της παρούσας συμφωνίας για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε τελωνειακά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 82
Τεχνική βοήθεια και ενίσχυση των ικανοτήτων
Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση των ικανοτήτων
με σκοπό τη διευκόλυνση των εμπορικών συναλλαγών και την εφαρμογή τελωνειακών
μεταρρυθμίσεων.

ΑΡΘΡΟ 83
Υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας
Συγκροτείται υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας, η οποία υποβάλλει έκθεση για τις
δραστηριότητές της στην επιτροπή σύνδεσης με τη σύνθεση που προβλέπει το άρθρο 465
παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Το έργο της υποεπιτροπής τελωνειακής συνεργασίας
περιλαμβάνει τακτικές διαβουλεύσεις και παρακολούθηση της εφαρμογής και της διαχείρισης του
παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων της τελωνειακής συνεργασίας, της
διασυνοριακής τελωνειακής συνεργασίας και διαχείρισης, της τεχνικής βοήθειας, των κανόνων
καταγωγής και της διευκόλυνσης των εμπορικών συναλλαγών, καθώς και της αμοιβαίας
διοικητικής συνδρομής σε τελωνειακά θέματα.
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Η υποεπιτροπή τελωνειακής συνεργασίας αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα καθήκοντα :
α)

μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του παρόντος κεφαλαίου και των πρωτοκόλλων 1 και 2
της παρούσας συμφωνίας·

β)

αποφασίζει σχετικά με μέτρα και πρακτικές ρυθμίσεις για την εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου και των πρωτοκόλλων 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων
της ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων, της αμοιβαίας αναγνώρισης των τελωνειακών
ελέγχων και των προγραμμάτων εμπορικής εταιρικής σχέσης, καθώς και των
πλεονεκτημάτων που καθορίζονται με κοινή συμφωνία·

γ)

ανταλλάσσει απόψεις επί παντός ζητήματος κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων
μελλοντικών μέτρων και των πόρων που προορίζονται για αυτά·

δ)

διατυπώνει συστάσεις εάν χρειασθεί·και

ε)

εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της.

ΑΡΘΡΟ 84
Προσέγγιση της τελωνειακής νομοθεσίας
Η σταδιακή προσέγγιση προς την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, όπως προβλέπεται στα ενωσιακά
και διεθνή πρότυπα, πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα XV της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 85
Στόχος, πεδίο εφαρμογής και κάλυψη

1.

Τα μέρη, επιβεβαιώνοντας τα αντίστοιχα δικαιώματα και υποχρεώσεις τους που απορρέουν

από τη συμφωνία ΠΟΕ, ορίζουν τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη σταδιακή αμοιβαία ελευθέρωση της
εγκατάστασης και των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς και για τη συνεργασία στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου.

2.

Οι δημόσιες συμβάσεις ρυθμίζονται από το κεφάλαιο 8 (Δημόσιες συμβάσεις) του τίτλου IV

της παρούσας συμφωνίας, και καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι επιβάλλει
υποχρέωση σχετικά με δημόσιες συμβάσεις.

3.

Οι επιδοτήσεις ρυθμίζονται στο κεφάλαιο 10 (Ανταγωνισμός) του τίτλου IV της παρούσας

συμφωνίας, και οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζονται στις επιδοτήσεις που
χορηγούνται από τα μέρη.
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4.

Κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα ρύθμισης και θέσπισης νέων κανονιστικών ρυθμίσεων για

την επίτευξη θεμιτών πολιτικών στόχων, υπό την επιφύλαξ ότι είναι συμβατές με το παρόν
κεφάλαιο.

5.

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που αφορούν φυσικά πρόσωπα τα οποία

επιζητούν πρόσβαση στην αγορά εργασίας ενός μέρους, ούτε σε μέτρα που αφορούν θέματα
σχετικά με την υπηκοότητα, τη διαμονή ή την απασχόληση σε μόνιμη βάση.
Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί της κυκλοφορίας των προσώπων του τίτλου ΙΙΙ
(Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια) της παρούσας συμφωνίας, καμία διάταξη του παρόντος
τίτλου δεν απαγορεύει στα μέρη να εφαρμόζουν μέτρα για τη ρύθμιση της εισόδου ή της
προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδαφός τους, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων
που είναι αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας φυσικών προσώπων και την εξασφάλιση
της ομαλής κυκλοφορίας αυτών διαμέσου των εθνικών τους συνόρων, υπό την προϋπόθεση ότι τα
εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να ακυρώνουν ή να αποδυναμώνουν τα οφέλη
που απορρέουν για οποιοδήποτε μέρος από τους όρους του παρόντος κεφαλαίου1.

1

Το γεγονός και μόνον ότι απαιτείται θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα ορισμένων μόνο
χωρών και όχι άλλων δεν θεωρείται ότι ακυρώνει ή αποδυναμώνει τα οφέλη που απορρέουν
από τη συμφωνία.
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ΑΡΘΡΟ 86
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου νοούνται ως:

1.

«μέτρο», κάθε μέτρο που λαμβάνεται από ένα μέρος υπό μορφή νόμου, κανονισμού, κανόνα,

διαδικασίας, απόφασης, διοικητικής πράξης ή υπό οποιαδήποτε άλλη μορφή·

2.

«μέτρο που λαμβάνεται ή διατηρείται από μέρος», το μέτρο που λαμβάνεται από:

α)

κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις και αρχές· και

β)

μη κυβερνητικά όργανα κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί από
κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές·

3.

«φυσικό πρόσωπο ενός μέρους», υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ ή υπήκοος της Ουκρανίας

σύμφωνα με την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία·

4.

«νομικό πρόσωπο», κάθε νομική οντότητα που έχει δεόντως συσταθεί ή με άλλο τρόπο

οργανωθεί, βάσει του ισχύοντος δικαίου, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, η οποία ανήκει στον
ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, των οικονομικών
συνασπισμών μεγάλων επιχειρήσεων, των προσωπικών εταιρειών, των κοινών επιχειρήσεων, των
ατομικών επιχειρήσεων ή των ενώσεων·
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5.

ως «νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ» ή «νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας» νοείται:

νομικό πρόσωπο που συγκροτείται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός από τα κράτη μέρη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως, και έχει την καταστατική έδρα του, την
κεντρική του διοίκηση ή τον κύριο τόπο των δραστηριοτήτων του στο έδαφος για το οποίο ισχύει η
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της Ουκρανίας, αντιστοίχως·
Εάν το εν λόγω νομικό πρόσωπο έχει μόνο την καταστατική έδρα ή την κεντρική του διοίκηση στο
έδαφος για το οποίο ισχύει η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος της
Ουκρανίας, αντιστοίχως, δεν θεωρείται νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή νομικό πρόσωπο της
Ουκρανίας, αντιστοίχως, εκτός εάν αν οι δραστηριότητές του έχουν πραγματική και αδιάλειπτη
σχέση με την οικονομία του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως·

6.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι ναυτιλιακές εταιρείες που ιδρύονται

εκτός του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας και ελέγχονται από υπηκόους κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, αντιστοίχως, καλύπτονται επίσης από την παρούσα
συμφωνία εάν τα σκάφη τους έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία του εν
λόγω κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας και φέρουν τη σημαία κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας·

7.

«θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ενός μέρους», νομικό πρόσωπο επί του οποίου

ασκείται ουσιαστικός έλεγχος από άλλο νομικό πρόσωπο του ίδιου μέρους1·

1

Ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο νομικό πρόσωπο εάν το δεύτερο έχει την εξουσία
να διορίζει την πλειοψηφία των διευθυντών του ή αλλιώς να κατευθύνει νομικά τις ενέργειές
του.
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8.

«υποκατάστημα νομικού προσώπου», τόπος επιχειρηματικής δραστηριότητας χωρίς ίδια

νομική προσωπικότητα, ο οποίος:
α)

έχει χαρακτήρα μονιμότητας, όπως η επέκταση μητρικής εταιρείας·

β)

διαθέτει διαχειριστική δομή· και

γ)

διαθέτει τον υλικό εξοπλισμό που απαιτείται για τη διενέργεια επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων με τρίτους, οι οποίοι, αν και γνωρίζουν ότι, εάν χρειασθεί, υφίσταται
νομικός δεσμός με τη μητρική εταιρεία, η έδρα της οποίας βρίσκεται στην αλλοδαπή, δεν
είναι ωστόσο υποχρεωμένοι να συναλλάσσονται απευθείας με την εν λόγω μητρική εταιρεία
αλλά μπορούν να συναλλάσσονται στον τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας που συνιστά
την επέκταση αυτής·

9.

ως «εγκατάσταση» νοείται:

α)

όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας, το δικαίωμα να
αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες μέσω της σύστασης,
συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης, νομικού προσώπου και/ή της ίδρυσης
υποκαταστήματος ή γραφείου αντιπροσωπίας στην Ουκρανία ή στο μέρος ΕΕ, αντιστοίχως·

β)

όταν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, το δικαίωμα των φυσικών προσώπων του μέρους ΕΕ ή
της Ουκρανίας να αναλαμβάνουν και να ασκούν οικονομικές δραστηριότητες ως
αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα και να ιδρύουν επιχειρήσεις, ιδίως εταιρείες, επί των οποίων
ασκούν ουσιαστικό έλεγχο.

10.

«επενδυτής», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που ενδιαφέρεται να ασκήσει ή

ασκεί οικονομική δραστηριότητα μέσω της σύστασης επιχείρησης·
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11.

ο όρος «οικονομικές δραστηριότητες» περιλαμβάνει τις δραστηριότητες βιομηχανικού,

εμπορικού και επαγγελματικού χαρακτήρα, καθώς και τις δραστηριότητες ελεύθερων
επαγγελμάτων, αλλά όχι τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά την άσκηση
κυβερνητικής εξουσίας·

12.

«λειτουργία», η άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων·

13.

ο όρος «υπηρεσίες» περιλαμβάνει το σύνολο των υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με

εξαίρεση τις υπηρεσίες που παρέχονται κατά την άσκηση κρατικής εξουσίας·

14.

«υπηρεσίες και λοιπές δραστηριότητες που παρέχονται κατά την άσκηση κυβερνητικής

εξουσίας», υπηρεσίες ή δραστηριότητες που δεν παρέχονται ούτε σε εμπορική βάση ούτε σε
ανταγωνισμό με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς·

15.

«διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών», η παροχή υπηρεσίας:

α)

από το έδαφος ενός μέρους στο έδαφος του άλλου μέρους·

β)

στο έδαφος μέρους για τους χρήστες υπηρεσιών του άλλου μέρους·

16.

«πάροχος υπηρεσιών ενός μέρους», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που

ενδιαφέρεται να παράσχει ή ήδη παρέχει υπηρεσία, μεταξύ άλλων μέσω εγκατάστασης·
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17.

«στελέχη», φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο ενός μέρους,

εξαιρουμένων των μη κερδοσκοπικών οργανισμών, και τα οποία είναι υπεύθυνα για τη σύσταση ή
τον κατάλληλο έλεγχο, τη διοίκηση και τη λειτουργία μιας εγκατάστασης.
Ο όρος «στελέχη» περιλαμβάνει τους επιχειρηματικούς επισκέπτες που είναι αρμόδιοι για τη
σύσταση μιας εγκατάστασης και τα πρόσωπα που μετατίθενται ενδοϋπηρεσιακά·
α)

ως «επιχειρηματικοί επισκέπτες» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν ανώτερη θέση
και είναι υπεύθυνα για τη σύσταση μια εγκατάστασης. Οι επιχειρηματικοί επισκέπτες δεν
συμμετέχουν σε απευθείας συναλλαγές με το ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από πηγή
που βρίσκεται στην επικράτεια του μέρους υποδοχής·

β)

ως «πρόσωπα μετατιθέμενα ενδοϋπηρεσιακά» νοούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν
απασχοληθεί από νομικό πρόσωπο ενός μέρους ή υπήρξαν εταίροι σε αυτό (εκτός από τους
πλειοψηφούντες μετόχους) επί ένα τουλάχιστον έτος και τα οποία μετατίθενται προσωρινά σε
εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους. Το σχετικό φυσικό πρόσωπο πρέπει να ανήκει
σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

i)

Διευθυντικά στελέχη:

Ανώτερα στελέχη νομικού προσώπου που ασκούν κατ’ εξοχήν διευθυντικά καθήκοντα υπό τη
γενική εποπτεία ή τη διεύθυνση κατά κύριο λόγο του διοικητικού συμβουλίου ή των μετόχων
της επιχείρησης ή εξομοιούμενων παραγόντων· στα καθήκοντά τους περιλαμβάνονται τα
εξής:
–

η διοίκηση της εγκατάστασης ή τμήματος ή υποδιαίρεσης αυτής·
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–

η επίβλεψη και ο έλεγχος της εργασίας των άλλων υπαλλήλων με εποπτικές,
επαγγελματικές ή διοικητικές αρμοδιότητες·

–

έχουν την εξουσία να προσλαμβάνουν και να απολύουν προσωπικό ή να προτείνουν
την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού ή να αναλαμβάνουν άλλες συναφείς
ενέργειες.

ii)

Εξειδικευμένο προσωπικό:

Τα άτομα που απασχολούνται από νομικό πρόσωπο και διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις
που είναι απαραίτητες για την παραγωγή, τον ερευνητικό εξοπλισμό, τις τεχνικές ή τη
διαχείριση της εγκατάστασης. Για την αξιολόγηση των εν λόγω γνώσεων λαμβάνονται
υπόψη, όχι μόνον οι γνώσεις που αφορούν ειδικά την εγκατάσταση, αλλά και το κατά πόσον
ο ενδιαφερόμενος διαθέτει υψηλού επιπέδου προσόντα για ένα είδος εργασίας ή
επιχειρηματικής δραστηριότητας που απαιτεί ειδικές τεχνικές γνώσεις, καθώς και την
ιδιότητα του μέλους αναγνωρισμένου επαγγέλματος.

18.

«ασκούμενοι πτυχιούχοι», φυσικά πρόσωπα ενός μέρους που έχουν απασχοληθεί από νομικό

πρόσωπο του εν λόγω μέρους τουλάχιστον επί ένα έτος, διαθέτουν πανεπιστημιακό πτυχίο και
μετατέθηκαν προσωρινά σε εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους με σκοπό την
επαγγελματική εξέλιξη ή την απόκτηση κατάρτισης σε επιχειρηματικές τεχνικές ή μεθόδους1·

1

Η εγκατάσταση υποδοχής μπορεί να κληθεί να υποβάλει προς προηγούμενη έγκριση ένα
πρόγραμμα κατάρτισης που να καλύπτει τη διάρκεια της διαμονής, αποδεικνύοντας ότι
σκοπός της διαμονής είναι η κατάρτιση. Οι αρμόδιες αρχές μπορεί να απαιτούν το
πανεπιστημιακό πτυχίο να συνδέεται με την προσφερθείσα κατάρτιση.
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19.

«πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών», τα φυσικά πρόσωπα που είναι αντιπρόσωποι

παρόχου υπηρεσιών ενός μέρους και επιζητούν προσωρινή είσοδο στο έδαφος του άλλου μέρους με
σκοπό τη διαπραγμάτευση της πώλησης υπηρεσιών ή τη σύναψη συμφωνιών για την πώληση
υπηρεσιών για τον εν λόγω πάροχο υπηρεσιών. Δεν συμμετέχουν στην πραγματοποίηση απευθείας
πωλήσεων προς το ευρύ κοινό και δεν λαμβάνουν αμοιβή από πηγή που βρίσκεται στην επικράτεια
του μέρους υποδοχής·

20.

«συμβατικοί πάροχοι υπηρεσιών», φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται από νομικό

πρόσωπο ενός μέρους, το οποίο δεν διαθέτει εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους και το
οποίο έχει συνάψει σύμβαση καλής πίστης1 για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή στο
δεύτερο μέρος, βάσει της οποίας απαιτείται η παρουσία σε προσωρινή βάση των υπαλλήλων του
στο εν λόγω μέρος προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών·

21.

«ανεξάρτητοι επαγγελματίες», φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσίας

και είναι εγκατεστημένα ως αυτοαπασχολούμενοι στο έδαφος ενός μέρους και τα οποία δεν
διαθέτουν εγκατάσταση στο έδαφος του άλλου μέρους και έχουν συνάψει σύμβαση καλής πίστης2
για την παροχή υπηρεσιών με τελικό καταναλωτή στο δεύτερο μέρος, βάσει της οποίας απαιτείται η
παρουσία τους σε προσωρινή βάση σε αυτό το μέρος προκειμένου να εκτελεστεί η σύμβαση
παροχής υπηρεσιών.

1

2

Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους
κανονισμούς και τις απαιτήσεις του μέρους στο οποίο εκτελείται η σύμβαση.
Η σύμβαση παροχής υπηρεσίας πρέπει να συμμορφώνεται προς τους νόμους, τους
κανονισμούς και τις απαιτήσεις του μέρους στο οποίο εκτελείται η σύμβαση.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ 87
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα μέτρα που θεσπίζονται ή διατηρούνται σε ισχύ από τα μέρη και
επηρεάζουν την εγκατάσταση1 σε σχέση με οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα, με εξαίρεση
τις ακόλουθες:
α)

μεταλλεία, παραγωγή και επεξεργασία2 πυρηνικών υλικών·

β)

παραγωγή ή εμπόριο όπλων, πυρομαχικών και πολεμικού υλικού·

γ)

οπτικοακουστικές υπηρεσίες·

δ)

εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές3, και

1

Η προστασία των επενδύσεων, εκτός από τη μεταχείριση που απορρέει από το άρθρο 88
(Εθνική μεταχείριση), συμπεριλαμβανομένης της επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και
κράτους, δεν καλύπτεται από το παρόν κεφάλαιο.
Για μεγαλύτερη ασφάλεια, η επεξεργασία πυρηνικών υλικών καλύπτει όλες τις
δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στην UN ISIC REV 3.1. 2002 κωδικός 2330.
Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως
ενδομεταφορές (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, το παρόν κεφάλαιο
δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν τη μεταφορά
επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου που βρίσκεται στην Ουκρανία ή σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου που βρίσκεται στην
Ουκρανία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της
υφαλοκρηπίδας όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, καθώς
και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που
βρίσκεται στην Ουκρανία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2

3
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ε)

εσωτερικές και διεθνείς υπηρεσίες αερομεταφοράς1, είτε τακτικές είτε μη τακτικές, και

υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με εξαίρεση:

i)

τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος
αποσύρεται από τη γραμμή·

1

ii)

την πώληση και εμπορική προώθηση υπηρεσιών αερομεταφοράς·

iii)

τις υπηρεσίες που αφορούν το ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων («ΗΣΚ»)·

iv)

τις υπηρεσίες εδάφους·

v)

τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης αερολιμένα.

Οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται από
την πολυμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για την εγκαθίδρυση Κοινού Αεροπορικού Χώρου.
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ΑΡΘΡΟ 88
Εθνική μεταχείριση και μεταχείριση μάλλον ευνοούμενου κράτους

1.

Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI-Δ της παρούσας συμφωνίας, η

Ουκρανία επιφυλάσσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

i)

όσον αφορά την εγκατάσταση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων
αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από
αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα,
υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια είναι
καλύτερη·

ii)

όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων
αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ στην Ουκρανία, αφότου εγκατασταθούν,
μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα,
υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών· ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα,
υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών νομικών προσώπων τρίτης χώρας, ανάλογα με
το ποια είναι καλύτερη1.

2.

Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στο παράρτημα XVI-Α της παρούσας συμφωνίας, το

μέρος ΕΕ επιφυλάσσει από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας:

i)

όσον αφορά την εγκατάσταση θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων
αντιπροσωπιών νομικών προσώπων της Ουκρανίας, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από
αυτήν που επιφυλάσσει το μέρος ΕΕ στα δικά του νομικά πρόσωπα ή σε οποιαδήποτε νομικά
πρόσωπα, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών τρίτης χώρας, ανάλογα με το ποια
είναι καλύτερη·

1

Η υποχρέωση αυτή δεν επεκτείνεται στις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων οι
οποίες περιλαμβάνονται σε άλλες συμφωνίες και δεν καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και
κράτους.
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ii)

όσον αφορά τη λειτουργία θυγατρικών εταιρειών, υποκαταστημάτων και γραφείων
αντιπροσωπιών νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ στην Ουκρανία, αφότου εγκατασταθούν,
μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά της νομικά πρόσωπα,
υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών· ή σε οποιαδήποτε νομικά πρόσωπα,
υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπιών νομικών προσώπων τρίτης χώρας, ανάλογα με
το ποια είναι καλύτερη1.

3.

Υπό τις επιφυλάξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα XVI-A και XVI-Δ της παρούσας

συμφωνίας, τα μέρη δεν θεσπίζουν νέους κανονισμούς ή μέτρα που εισάγουν διακριτική
μεταχείριση όσον αφορά την εγκατάσταση νομικών προσώπων του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας
στο έδαφός τους ή σε σχέση με τη λειτουργία τους, αφότου εγκατασταθούν, σε σύγκριση με τη
μεταχείριση των δικών τους νομικών προσώπων.

ΑΡΘΡΟ 89
Επανεξέταση

1.

Με σκοπό τη σταδιακή ελευθέρωση των προϋποθέσεων εγκατάστασης, τα μέρη

επανεξετάζουν τακτικά το νομικό πλαίσιο περί εγκατάστασης2, καθώς και το κλίμα στον τομέα
αυτόν, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών.

2.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, τα

μέρη αξιολογούν οποιαδήποτε εμπόδια εντοπίζονται όσον αφορά την εγκατάσταση και διεξάγουν
διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμποδίων αυτών, με στόχο την εμβάθυνση των
διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου και τη συμπερίληψη διατάξεων για την προστασία των
επενδύσεων και για τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κράτους.

1

2

Η υποχρέωση αυτή δεν επεκτείνεται στις διατάξεις περί προστασίας των επενδύσεων οι
οποίες περιλαμβάνονται σε άλλες συμφωνίες και δεν καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο,
συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και
κράτους.
Σε αυτό περιλαμβάνονται το παρόν κεφάλαιο και τα παραρτήματα XVI-Α και XVI-Δ.
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ΑΡΘΡΟ 90
Άλλες συμφωνίες
Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι περιορίζει τα δικαιώματα των επενδυτών
των μερών να επωφεληθούν από οποιαδήποτε ευνοϊκότερη μεταχείριση προβλέπεται σε
οποιαδήποτε υφιστάμενη ή μελλοντική διεθνή συμφωνία σχετικά με τις επενδύσεις της οποίας είναι
μέρη κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουκρανία.

ΑΡΘΡΟ 91
Πρότυπο μεταχείρισης των υποκαταστημάτων και των γραφείων αντιπροσωπίας

1.

Οι διατάξεις του άρθρου 88 της παρούσας συμφωνίας δεν αποκλείουν την εφαρμογή, εκ

μέρους ενός από τα μέρη, ιδιαίτερων κανόνων όσον αφορά την εγκατάσταση και τη λειτουργία στο
έδαφός του υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπίας του άλλου μέρους, τα οποία δεν έχουν
συσταθεί στο έδαφος του πρώτου μέρους, λόγω των νομικών ή τεχνικών διαφορών που υπάρχουν
μεταξύ των εν λόγω υποκαταστημάτων και γραφείων αντιπροσωπίας και των υποκαταστημάτων
και γραφείων αντιπροσωπίας των εταιρειών που έχουν συσταθεί στο έδαφός του ή, όσον αφορά
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας.

2.

Η διαφορετική μεταχείριση δεν υπερβαίνει τον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίος ως

αποτέλεσμα των εν λόγω νομικών και τεχνικών διαφορών ή, όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες, για λόγους προληπτικής εποπτείας.

EU/UA/el 126

4050

ΤΜΗΜΑ 3
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 92
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται στα μέτρα των μερών τα οποία επηρεάζουν τη διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α)

τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες1·

β)

τις εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές2· και

1

Η εξαίρεση των οπτικοακουστικών υπηρεσιών από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κεφαλαίου ισχύει με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τον τίτλο V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως
«ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, το παρόν
κεφάλαιο περιλαμβάνει τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου
που βρίσκεται στην Ουκρανία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλου λιμένα
ή σημείου που βρίσκεται στην Ουκρανία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
περιλαμβάνοντας την υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο
της θάλασσας, καθώς και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή
το ίδιο σημείο που βρίσκεται στην Ουκρανία ή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2
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γ)

τις εσωτερικές και διεθνείς αεροπορικές υπηρεσίες1, είτε τακτικές είτε μη τακτικές, και τις
υπηρεσίες που συνδέονται άμεσα με την άσκηση των δικαιωμάτων κυκλοφορίας, με
εξαίρεση:

i)

τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών κατά τις οποίες ένα αεροσκάφος

αποσύρεται από τη γραμμή·

ii)

την πώληση και εμπορική προώθηση υπηρεσιών αερομεταφοράς·

iii)

τις υπηρεσίες ΗΣΚ·

iv)

τις υπηρεσίες εδάφους·

v)

τις υπηρεσίες εκμετάλλευσης αερολιμένα.

ΑΡΘΡΟ 93
Πρόσβαση στην αγορά

1.

Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά μέσω της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών,

έκαστο μέρος επιφυλάσσει στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους
μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν που προβλέπουν οι ειδικές δεσμεύσεις των
παραρτημάτων XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας.

1

Οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών καθορίζονται από
την πολυμερή συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για την εγκαθίδρυση Κοινού Αεροπορικού Χώρου.
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2.

Σε τομείς στους οποίους αναλαμβάνονται δεσμεύσεις για την πρόσβαση στην αγορά, τα

μέτρα τα οποία δεν διατηρούνται σε ισχύ ούτε θεσπίζονται από ένα μέρος, είτε σε επίπεδο
περιφερειακής υποδιαίρεσης είτε στο σύνολο του εδάφους του, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στα
παραρτήματα XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας, είναι τα εξής:
α)

περιορισμοί ως προς τον αριθμό των παρόχων υπηρεσιών, υπό μορφή είτε αριθμητικών
ποσοστώσεων, μονοπωλίων, αποκλειστικής παροχής υπηρεσιών ή επιβολής του κριτηρίου
των οικονομικών αναγκών·

β)

περιορισμοί ως προς τη συνολική αξία συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ή στοιχείων
του ενεργητικού υπό μορφή αριθμητικών ποσοστώσεων ή επιβολής του κριτηρίου των
οικονομικών αναγκών·

γ)

περιορισμοί ως προς τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών στον τομέα των υπηρεσιών ή ως
προς τη συνολική ποσότητα των παραγόμενων υπηρεσιών, η οποία εκφράζεται με
καθορισμένες αριθμητικές μονάδες, υπό μορφή ποσοστώσεων ή απαίτησης για εξέταση των
οικονομικών αναγκών.

ΑΡΘΡΟ 94
Εθνική μεταχείριση

1.

Στους τομείς στους οποίους οι υποχρεώσεις πρόσβασης στην αγορά περιλαμβάνονται στα

παραρτήματα XVI-B και XVI-E της παρούσας συμφωνίας, και με την επιφύλαξη τυχόν όρων και
περιορισμών που καθορίζονται σε αυτά, έκαστο μέρος επιφυλάσσει στις υπηρεσίες και στους
παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους, όσον αφορά όλα τα μέτρα που επηρεάζουν τη
διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από τη μεταχείριση που
επιφυλάσσει στις δικές του ομοειδείς υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών.
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2.

Ένα μέρος είναι δυνατόν να πληροί την απαίτηση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου

παραχωρώντας στις υπηρεσίες και στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους, είτε τυπικά
πανομοιότυπη μεταχείριση με αυτή που επιφυλάσσει στις δικές του ομοειδείς υπηρεσίες και
παρόχους υπηρεσιών, είτε τυπικά διαφορετική μεταχείριση.

3.

Η τυπικά πανομοιότυπη ή η τυπικά διαφορετική μεταχείριση θεωρείται ότι είναι λιγότερο

ευνοϊκή εάν τροποποιεί τους όρους ανταγωνισμού υπέρ των υπηρεσιών ή παρόχων υπηρεσιών του
μέρους, σε σύγκριση με παρόμοιες υπηρεσίες ή παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους.

4.

Οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται βάσει του παρόντος άρθρου δεν νοούνται

ως απαίτηση έναντι οιουδήποτε μέρους να αντισταθμίσει τυχόν εγγενή ανταγωνιστικά
μειονεκτήματα που απορρέουν από τον αλλοδαπό χαρακτήρα των εκάστοτε υπηρεσιών ή παρόχων
υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 95
Κατάλογος δεσμεύσεων

1.

Οι τομείς στων οποίων την ελευθέρωση προβαίνει κάθε μέρος σύμφωνα με το παρόν

κεφάλαιο και οι περιορισμοί πρόσβασης στην αγορά και εθνικής μεταχείρισης που εφαρμόζονται,
μέσω επιφυλάξεων, σε υπηρεσίες και παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους στους εν λόγω τομείς
καθορίζονται σε καταλόγους δεσμεύσεων που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα XVI-B και XVIE της παρούσας συμφωνίας.
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2.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των μερών, όπως υφίστανται ή

ενδέχεται να προκύψουν δυνάμει της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1989 για τη
διασυνοριακή τηλεόραση και της ευρωπαϊκής σύμβασης του 1992 για τις κινηματογραφικές
συμπαραγωγές, οι κατάλογοι δεσμεύσεων των παραρτημάτων XVI-B και XVI-E της παρούσας
συμφωνίας δεν περιλαμβάνουν δεσμεύσεις για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 96
Επανεξέταση
Ενόψει της σταδιακής ελευθέρωσης της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών μεταξύ των μερών, η
Επιτροπή Εμπορίου επανεξετάζει σε τακτά διαστήματα τους καταλόγους των δεσμεύσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 95 της παρούσας συμφωνίας. Κατά την εν λόγω επανεξέταση, λαμβάνεται
υπόψη ο βαθμός προόδου όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, την εφαρμογή και την
επιβολή του κεκτημένου της ΕΕ όπως αναφέρεται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας,
καθώς και ο αντίκτυπός του στην κατάργηση των εναπομενόντων εμποδίων για τη διασυνοριακή
παροχή υπηρεσιών μεταξύ των μερών.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ

ΑΡΘΡΟ 97
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα εφαρμόζεται για τα μέτρα των μερών που αφορούν την είσοδο και την προσωρινή
διαμονή1 στο έδαφός τους κατηγοριών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες όπως
ορίζονται στο άρθρο 86 παράγραφοι 17 έως 21 της παρούσας συμφωνίας.

1

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται όλες οι άλλες απαιτήσεις που επιβάλλουν οι νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις των μερών όσον αφορά την είσοδο, τη διαμονή, την εργασία και την
κοινωνική ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών που αφορούν την περίοδο
διαμονής, τα κατώτατα ημερομίσθια, καθώς και τις συλλογικές μισθολογικές συμβάσεις. Οι
δεσμεύσεις σχετικά με την κυκλοφορία προσώπων δεν εφαρμόζονται αν ο σκοπός ή το
αποτέλεσμα αυτής της κυκλοφορίας παρεμποδίζει ή επηρεάζει κατ’ άλλον τρόπο την έκβαση
τυχόν διαφορών ή διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης.
EU/UA/el 132

4056

ΑΡΘΡΟ 98
Στελέχη

1.

Κάθε νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή κάθε νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας έχει δικαίωμα

να απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήματα και τα
γραφεία αντιπροσωπίας του που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Ουκρανίας ή του μέρους ΕΕ,
αντιστοίχως, να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την
εγκατάσταση, υπαλλήλους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της
Ουκρανίας, αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι αυτοί αποτελούν στελέχη, κατά την
έννοια του άρθρου 86 της παρούσας συμφωνίας, που απασχολούνται αποκλειστικά από νομικά
πρόσωπα, θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπίας. Οι άδειες διαμονής
και εργασίας των εν λόγω υπαλλήλων καλύπτουν μόνο την περίοδο της συγκεκριμένης
απασχόλησης. Η είσοδος και η προσωρινή διαμονή των εν λόγω υπαλλήλων επιτρέπεται για
χρονική περίοδο έως τριών ετών.

2.

Η είσοδος και προσωρινή παρουσία εντός του εδάφους του μέρους ΕΕ ή της Ουκρανίας

υπηκόων της Ουκρανίας και του μέρους της ΕΕ, αντιστοίχως, επιτρέπεται όταν τα εν λόγω φυσικά
πρόσωπα είναι εκπρόσωποι νομικών προσώπων και είναι επιχειρηματικοί επισκέπτες κατά την
έννοια του άρθρου 86 παράγραφος 17 στοιχείο α) της παρούσας συμφωνίας. Κατά παρέκκλιση της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η είσοδος και η προσωρινή διαμονή επιχειρηματικών
επισκεπτών επιτρέπεται για περίοδο έως 90 ημερών ανά δωδεκάμηνο.
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ΑΡΘΡΟ 99
Ασκούμενοι πτυχιούχοι
Κάθε νομικό πρόσωπο του μέρους ΕΕ ή κάθε νομικό πρόσωπο της Ουκρανίας έχει δικαίωμα να
απασχολεί ή να επιτρέπει σε μια από τις θυγατρικές εταιρείες, τα υποκαταστήματα και τα γραφεία
αντιπροσωπίας του που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος της Ουκρανίας ή του μέρους ΕΕ,
αντιστοίχως, να απασχολούν, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που φιλοξενεί την
εγκατάσταση, ασκούμενους πτυχιούχους που είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ουκρανίας, αντιστοίχως, υπό την προϋπόθεση ότι απασχολούνται αποκλειστικά
από νομικά πρόσωπα, θυγατρικές εταιρείες, υποκαταστήματα και γραφεία αντιπροσωπίας. Η
είσοδος και η προσωρινή διαμονή ασκούμενων πτυχιούχων επιτρέπεται για περίοδο έως ενός έτους.

ΑΡΘΡΟ 100
Πωλητές επιχειρηματικών υπηρεσιών
Κάθε μέρος επιτρέπει την είσοδο και την προσωρινή διαμονή επιχειρηματικών επισκεπτών για
περίοδο έως 90 ημερών ανά δωδεκάμηνο.
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ΑΡΘΡΟ 101
Πάροχοι υπηρεσιών επί συμβάσει

1.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις

δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει δυνάμει της Γενικής Συμφωνίας του 1994 για τις συναλλαγές
στον τομέα των υπηρεσιών (εφεξής «GATS») όσον αφορά την είσοδο και προσωρινή διαμονή των
παρόχων συμβατικών υπηρεσιών.

2.

Για κάθε τομέα που απαριθμείται κατωτέρω, κάθε μέρος επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών

στο έδαφός του από παρόχους συμβατικών υπηρεσιών του άλλου μέρους, υπό τις προϋποθέσεις
που καθορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στα παραρτήματα XVI-Γ και XVIΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών
και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες:
α)

Νομικές υπηρεσίες

β)

Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης λογιστικών βιβλίων

γ)

Συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της φορολογίας

δ)

Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου

ε)

Υπηρεσίες μηχανικού, ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού

στ)

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
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ζ)

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης

η)

Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις

θ)

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης

ι)

Υπηρεσίες συναφείς προς τις υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα διοίκησης

ια)

Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και αναλύσεων

ιβ)

Συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών

ιγ)

Συντήρηση και επιδιόρθωση εξοπλισμού στο πλαίσιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών μετά την

πώληση ή μετά τη χρηματοδοτική μίσθωση
ιδ)

Υπηρεσίες μετάφρασης

ιε)

Διερευνητικές εργασίες του χώρου των εργοταξίων

ιστ) Περιβαλλοντικές υπηρεσίες
ιζ)

Ταξιδιωτικά γραφεία και υπηρεσίες οργάνωσης περιηγήσεων

ιη)

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
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3.

Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα μέρη τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση ως υπάλληλοι
νομικού προσώπου, το οποίο έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών για περίοδο που δεν
υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες·

β)

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος θα πρέπει να προσφέρουν τις σχετικές
υπηρεσίες ως υπάλληλοι του νομικού προσώπου που παρέχει τις υπηρεσίες τουλάχιστον κατά
το έτος αμέσως πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης για είσοδο στο άλλο μέρος.
Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν, κατά την ημερομηνία υποβολής αίτησης
εισόδου στο άλλο μέρος, τουλάχιστον τρία έτη επαγγελματικής πείρας1 στον τομέα
δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

γ)

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν:

i)

πανεπιστημιακό πτυχίο ή άλλο τίτλο ο οποίος πιστοποιεί γνώσεις ανάλογου επιπέδου 2·
και

ii)

επαγγελματικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την άσκηση συγκεκριμένης
δραστηριότητας σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που
ισχύουν στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

δ)

Το φυσικό πρόσωπο δεν λαμβάνει αμοιβή για την παροχή υπηρεσιών στο έδαφος του άλλου
μέρους πέραν της αμοιβής που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί το
φυσικό πρόσωπο·

1
2

Που αποκτήθηκε μετά τη συμπλήρωση του έτους ενηλικίωσης.
Όταν το πτυχίο ή ο τίτλος δεν έχει αποκτηθεί στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, το
εν λόγω μέρος μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον αυτό είναι ισοδύναμο με το
πανεπιστημιακό πτυχίο που απαιτείται στο έδαφός του.
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ε)

Η προσωρινή είσοδος και διαμονή φυσικών προσώπων στο οικείο μέρος υπολογίζεται για
αθροιστική περίοδο όχι άνω των έξι μηνών ή, στην περίπτωση του Λουξεμβούργου,
εικοσιπέντε εβδομάδων ανά δωδεκάμηνο ή για τη διάρκεια της σύμβασης, ανάλογα με το
ποια περίοδος είναι βραχύτερη·

στ)

Η πρόσβαση που χορηγείται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά μόνον τη
δραστηριότητα υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης και δεν παρέχει δικαίωμα
άσκησης του επαγγελματικού τίτλου του μέρους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

ζ)

Ο αριθμός των προσώπων που καλύπτονται από τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών δεν
υπερβαίνει τον αριθμό που είναι απαραίτητος για την εκτέλεση της σύμβασης, όπως είναι
δυνατόν να καθορίζεται από τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις του μέρους
στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

η)

Άλλοι περιορισμοί που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των
φυσικών προσώπων με τη μορφή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών, κατά τα
οριζόμενα στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI–ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις
επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους
επαγγελματίες.

ΑΡΘΡΟ 102
Ανεξάρτητοι επαγγελματίες

1.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τις αντίστοιχες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις

δεσμεύσεις τις οποίες έχουν αναλάβει δυνάμει της συμφωνίας GATS όσον αφορά την είσοδο και
προσωρινή διαμονή ανεξάρτητων επαγγελματιών.
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2.

Για κάθε τομέα που απαριθμείται κατωτέρω, κάθε μέρος επιτρέπει την παροχή υπηρεσιών

στο έδαφός του από παρόχους συμβατικών υπηρεσιών του άλλου μέρους, υπό τους όρους που
προσδιορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και στα παραρτήματα XVI-Γ και XVIΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών
και τους ανεξάρτητους επαγγελματίες.
α)

Νομικές υπηρεσίες

β)

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και υπηρεσίες
αρχιτεκτονικής τοπίου

γ)

Υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού

δ)

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες

ε)

Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης και υπηρεσίες συναφείς προς την
παροχή συμβουλών στον τομέα της διαχείρισης

στ)

Υπηρεσίες μετάφρασης

3.

Οι δεσμεύσεις τις οποίες αναλαμβάνουν τα μέρη τελούν υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α)

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σε προσωρινή βάση ως
αυτοαπασχολούμενα πρόσωπα εγκατεστημένα στο άλλο μέρος και πρέπει να έχουν συνάψει
σύμβαση παροχής υπηρεσιών για περίοδο που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες·
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β)

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν, κατά την
ημερομηνία υποβολής αίτησης εισόδου στο άλλο μέρος, τουλάχιστον έξι έτη επαγγελματικής
πείρας στον τομέα δραστηριότητας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης·

γ)

Τα φυσικά πρόσωπα που εισέρχονται στο άλλο μέρος πρέπει να διαθέτουν:

i)

πανεπιστημιακό πτυχίο ή άλλο τίτλο ο οποίος πιστοποιεί γνώσεις ανάλογου επιπέδου 1·
και

ii)

επαγγελματικά προσόντα εφόσον τούτο απαιτείται για την άσκηση συγκεκριμένης
δραστηριότητας σύμφωνα με τους νόμους, τους κανονισμούς και τις απαιτήσεις που
ισχύουν στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία.

δ)

Η είσοδος και προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων στο έδαφος του οικείου μέρους
επιτρέπονται για αθροιστική περίοδο όχι άνω των έξι μηνών ή, στην περίπτωση του
Λουξεμβούργου, εικοσιπέντε εβδομάδων ανά δωδεκάμηνο ή για τη διάρκεια της σύμβασης,
ανάλογα με το ποια περίοδος είναι βραχύτερη·

ε)

Η πρόσβαση που παρέχεται βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά μόνο τη
δραστηριότητα παροχής της υπηρεσίας που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης· δεν παρέχει
δικαίωμα άσκησης του επαγγελματικού τίτλου του μέρους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία·

στ)

Άλλοι περιορισμοί που εισάγουν διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των
φυσικών προσώπων με τη μορφή επιβολής του κριτηρίου των οικονομικών αναγκών, κατά τα
οριζόμενα στα παραρτήματα XVI-Γ και XVI–ΣΤ της παρούσας συμφωνίας σχετικά με τις
επιφυλάξεις για τους παρόχους συμβατικών υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους
επαγγελματίες.

1

Όταν το πτυχίο ή ο τίτλος δεν έχει αποκτηθεί στο μέρος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, το
εν λόγω μέρος μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον αυτό είναι ισοδύναμο με το
πανεπιστημιακό πτυχίο που απαιτείται στο έδαφός του.
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ΤΜΗΜΑ 5
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1
ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 103
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.

Οι ακόλουθες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για τα μέτρα των μερών που αφορούν την

αδειοδότηση και τα οποία επηρεάζουν:
α)

τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών·

β)

την εγκατάσταση στο έδαφός τους των νομικών και φυσικών προσώπων που ορίζονται στο
άρθρο 86 της παρούσας συμφωνίας· ή

γ)

την εγκατάσταση στο έδαφός τους των κατηγοριών φυσικών προσώπων που ορίζονται στο
άρθρο 86 παράγραφοι 17 έως 21 της παρούσας συμφωνίας.
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2.

Στην περίπτωση της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται

μόνο στους τομείς για τους οποίους το μέρος ανέλαβε συγκεκριμένες δεσμεύσεις και στον βαθμό
που εφαρμόζονται οι εν λόγω συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Στην περίπτωση της εγκατάστασης, οι
ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε τομείς για τους οποίους αναφέρονται επιφυλάξεις σύμφωνα
με τα παραρτήματα XVI-A και XVI-Δ της παρούσας συμφωνίας. Στην περίπτωση της προσωρινής
διαμονής φυσικών προσώπων, οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε τομείς για τους οποίους
αναφέρονται επιφυλάξεις σύμφωνα με τα παραρτήματα XVI-Γ και XVI-ΣΤ της παρούσας
συμφωνίας.

3.

Οι ρυθμίσεις αυτές δεν εφαρμόζονται σε μέτρα στον βαθμό που αυτά συνιστούν

περιορισμούς που δεν καταχωρούνται σε πίνακες βάσει των άρθρων 88, 93 και 94 της παρούσας
συμφωνίας.

4.

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, νοούνται ως:

α)

«αδειοδότηση», κάθε διαδικασία που υποχρεώνει πάροχο υπηρεσίας ή επενδυτή να υποβάλει
αίτηση στην αρμόδια αρχή για έκδοση απόφασης που τον εξουσιοδοτεί είτε να παρέχει
υπηρεσία, μεταξύ άλλων μέσω εγκατάστασης, είτε να δραστηριοποιηθεί σε οικονομική
δραστηριότητα εκτός των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης απόφασης για την τροποποίηση
ή την ανανέωση της εν λόγω εξουσιοδότησης,

β)

«αρμόδια αρχή», κάθε κεντρική, περιφερειακή ή τοπική διοίκηση και αρχή ή μη κυβερνητική
οντότητα κατά την άσκηση των εξουσιών που της έχουν εκχωρηθεί από κεντρικές,
περιφερειακές ή τοπικές διοικήσεις ή αρχές, η οποία λαμβάνει απόφαση σχετικά με
αδειοδότηση,

γ)

«διαδικασίες αδειοδότησης», οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται στο πλαίσιο της
αδειοδότησης.
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ΑΡΘΡΟ 104
Προϋποθέσεις αδειοδότησης

1.

Η αδειοδότηση πραγματοποιείται βάσει κριτηρίων τα οποία δεν επιτρέπουν στις αρμόδιες

αρχές να ασκούν κατά τρόπο αυθαίρετο την εξουσία εκτιμήσεως που διαθέτουν.

2.

Τα κριτήρια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου:

α)

είναι αναλογικά προς έναν θεμιτό στόχο δημόσιας πολιτικής·

β)

είναι σαφή και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση·

γ)

είναι αντικειμενικά·

δ)

είναι προκαθορισμένα·

ε)

έχουν δημοσιοποιηθεί εκ των προτέρων·

στ)

είναι διαφανή και προσβάσιμα.

3.

Η άδεια χορηγείται αφ’ ης στιγμής ολοκληρώνεται η δέουσα εξέταση των προϋποθέσεων

χορήγησης άδειας και διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την απόκτησή της.

4.

Το άρθρο 286 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
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5.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των διαθέσιμων αδειών για συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι

περιορισμένος λόγω της σπανιότητας των διαθέσιμων φυσικών πόρων ή τεχνικών δυνατοτήτων, τα
μέρη εφαρμόζουν διαδικασία επιλογής μεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία παρέχει πλήρεις
εγγυήσεις αμεροληψίας και διαφάνειας, ιδίως όσον αφορά την κατάλληλη δημοσιοποίηση της
έναρξης, της διεξαγωγής και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

6.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου, κατά τη θέσπιση των κανόνων για

τη διαδικασία επιλογής τα μέρη μπορούν να λαμβάνουν υπόψη θεμιτούς στόχους δημόσιας
πολιτικής, όπως ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την προστασία του
περιβάλλοντος και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΑΡΘΡΟ 105
Διαδικασίες αδειοδότησης

1.

Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης είναι σαφείς, δημοσιοποιούνται εκ των

προτέρων και παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν
αντικειμενικά και αμερόληπτα.

2.

Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης είναι όσο το δυνατόν απλούστερες και δεν

περιπλέκουν ούτε καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας. Τα τέλη για την
υποβολή της αίτησης αδειοδότησης1 που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες είναι εύλογα και
ανάλογα του κόστους των σχετικών διαδικασιών αδειοδότησης.

1

Στα τέλη αδειοδότησης δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές για δημοπρασίες, διαγωνισμούς ή
άλλα μέσα ανάθεσης συμβάσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις, ούτε οι υποχρεωτικές
εισφορές για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.
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3.

Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις αδειοδότησης παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση ότι

οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν εντός εύλογης προθεσμίας η οποία δημοσιοποιείται εκ των
προτέρων. Η προθεσμία αρχίζει να υπολογίζεται μόνον από τη χρονική στιγμή της παραλαβής
όλων των εγγράφων από τις αρμόδιες αρχές. Όταν δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του
θέματος, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί, από την αρμόδια αρχή, για εύλογο χρονικό διάστημα.
Η παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στον αιτούντα πριν από
την εκπνοή της αρχικής προθεσμίας.

4.

Εάν η αίτηση είναι ελλιπής, ο αιτών ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση σχετικά με την

ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων. Στην περίπτωση αυτή, η περίοδος που αναφέρεται
στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ενδέχεται να ανασταλεί από τις αρμόδιες αρχές έως ότου
αυτές παραλάβουν όλα τα έγγραφα.

5.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης αδειοδότησης, ο αιτών θα πρέπει να ενημερωθεί χωρίς

αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Καταρχήν, ο αιτών, κατόπιν αιτήματός του, ενημερώνεται για τους
λόγους απόρριψης της αίτησής του και για το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου μπορεί να ασκήσει
προσφυγή κατά της απόφασης.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 106
Αμοιβαία αναγνώριση

1.

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν εμποδίζει ένα μέρος να απαιτεί από τα φυσικά

πρόσωπα να διαθέτουν τους απαιτούμενους πανεπιστημιακούς τίτλους και/ή την επαγγελματική
πείρα που καθορίζονται στο έδαφος στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία, για τον συγκεκριμένο τομέα
δραστηριοτήτων.

2.

Τα μέρη ενθαρρύνουν τους αρμόδιους αντιπροσωπευτικούς επαγγελματικούς φορείς στα

αντίστοιχα εδάφη τους να υποβάλλουν στην Επιτροπή Εμπορίου συστάσεις για την αμοιβαία
αναγνώριση, με σκοπό την εκπλήρωση, στο σύνολό τους ή εν μέρει, εκ μέρους των παρόχων
υπηρεσιών, των κριτηρίων που εφαρμόζει κάθε μέρος για την έγκριση, την αδειοδότηση, τη
λειτουργία και την πιστοποίηση των επενδυτών και των παρόχων, επαγγελματικών ιδίως,
υπηρεσιών.

3.

Με την παραλαβή της σύστασης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, η

Επιτροπή Εμπορίου, εντός εύλογου χρόνου, εξετάζει τη σύσταση με σκοπό να καθορίσει κατά πόσο
είναι σύμφωνη με την παρούσα συμφωνία.
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4.

Εάν, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου,

κριθεί ότι μια σύσταση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου είναι συμβατή με
την παρούσα συμφωνία και ότι υπάρχει επαρκής αντιστοιχία μεταξύ των σχετικών κανονισμών των
μερών, τα μέρη διαπραγματεύονται, προκειμένου να εφαρμόσουν την εν λόγω σύσταση μέσω των
αρμόδιων αρχών τους, συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των απαιτήσεων, των
επαγγελματικών προσόντων, των αδειών και άλλων κανονισμών.

5.

Κάθε τέτοια συμφωνία πρέπει να συνάδει με τις σχετικές διατάξεις της συμφωνίας του ΠΟΕ,

και ιδίως με το άρθρο VII της GATS.

ΑΡΘΡΟ 107
Διαφάνεια και δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών

1.

Κάθε μέρος ανταποκρίνεται αμέσως σε όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται από το άλλο

μέρος για συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα γενικής εφαρμογής που έχει λάβει ή τις
διεθνείς συμφωνίες που αφορούν ή επηρεάζουν την παρούσα συμφωνία. Κάθε μέρος δημιουργεί
επίσης ένα ή περισσότερα κέντρα πληροφόρησης για να παρέχουν, κατόπιν σχετικού αιτήματος,
συγκεκριμένες πληροφορίες σε επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους σχετικά με
όλα αυτά τα ζητήματα. Εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα
μέρη κοινοποιούν αμοιβαία τα κέντρα πληροφόρησης που έχουν δημιουργήσει. Τα κέντρα
πληροφόρησης δεν είναι αναγκαίο να αποτελούν θεματοφύλακες νόμων και κανονισμών.

2.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν υποχρεώνει τα μέρη να παρέχουν εμπιστευτικές

πληροφορίες των οποίων η κοινολόγηση θα εμπόδιζε την επιβολή των νόμων ή θα ήταν κατ’ άλλον
τρόπον αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή θα έβλαπτε τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα
συγκεκριμένων επιχειρήσεων, δημόσιων ή ιδιωτικών.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΑΡΘΡΟ 108
Μνημόνιο συναντίληψης για τις υπηρεσίες πληροφορικής

1.

Στον βαθμό που οι συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών πληροφορικής ελευθερώνονται

σύμφωνα με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου, και λαμβανομένου υπόψη του
γεγονότος ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής και οι συναφείς υπηρεσίες καθιστούν εφικτή την παροχή
άλλων υπηρεσιών τόσο με ηλεκτρονικά όσο και με άλλα μέσα, τα μέρη διακρίνουν μεταξύ της
υπηρεσίας διευκόλυνσης και του περιεχομένου ή των βασικών υπηρεσιών που παρέχονται
ηλεκτρονικά κατά τρόπον ώστε το περιεχόμενο ή η βασική υπηρεσία να μην χαρακτηρίζεται ως
υπηρεσία πληροφορικής και συναφής υπηρεσία, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου.

2.

Ως υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες νοούνται οι υπηρεσίες που ορίζονται

στον κώδικα CPC 84 των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των βασικών υπηρεσιών
όσο και των βασικών λειτουργιών ή των συνδυασμών βασικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το εάν
παρέχονται μέσω δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου.
Βασικές υπηρεσίες είναι όλες οι υπηρεσίες που παρέχουν:
α)

συμβουλές, στρατηγική, ανάλυση, σχεδιασμό, εξειδίκευση, μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση,
εφαρμογή, ολοκλήρωση, δοκιμή, διόρθωση σφαλμάτων, επικαιροποίηση, υποστήριξη,
τεχνική βοήθεια ή διαχείριση υπολογιστών ή συστημάτων υπολογιστών ή για αυτά· ή
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β)

προγράμματα πληροφορικής που ορίζονται ως τα σύνολα εντολών που απαιτούνται για να
λειτουργούν και να επικοινωνούν οι υπολογιστές (στο εσωτερικό τους και μεταξύ τους), συν
συμβουλές, στρατηγική, ανάλυση, σχεδιασμός, ειδίκευση, μελέτη, ανάπτυξη, εγκατάσταση,
εφαρμογή, ολοκλήρωση, δοκιμή, διόρθωση σφαλμάτων, επικαιροποίηση, αναπροσαρμογή,
συντήρηση, υποστήριξη, τεχνική βοήθεια, διαχείριση ή χρήση προγραμμάτων υπολογιστών ή
για προγράμματα υπολογιστών· ή

γ)

επεξεργασία δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, φιλοξενία δεδομένων ή υπηρεσίες βάσης
δεδομένων· ή

δ)

υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών· ή

ε)

υπηρεσίες κατάρτισης για το προσωπικό πελατών, σε σχέση με προγράμματα υπολογιστών,
υπολογιστές ή συστήματα υπολογιστών και που δεν κατατάσσονται κάπου αλλού.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 109
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.

Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις ταχυδρομικές

υπηρεσίες και τις υπηρεσίες ταχυμεταφορών οι οποίες ελευθερώνονται σύμφωνα με τα τμήματα 2,
3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.

2.

Για τον σκοπό του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος

κεφαλαίου, νοούνται ως:
α)

«άδεια», έγκριση που χορηγείται σε μεμονωμένο πάροχο από κανονιστική αρχή, η οποία
απαιτείται πριν από την πραγματοποίηση της δραστηριότητας παροχής μιας δεδομένης
υπηρεσίας.

β)

«καθολική υπηρεσία», η μόνιμη παροχή ταχυδρομικής υπηρεσίας συγκεκριμένης ποιότητας
σε όλα τα σημεία της επικράτειας ενός μέρους σε τιμές προσιτές για όλους τους χρήστες.
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ΑΡΘΡΟ 110
Πρόληψη αντιανταγωνιστικών πρακτικών στον τομέα των ταχυδρομείων και των ταχυμεταφορών
Θεσπίζονται ή διατηρούνται σε ισχύ ενδεδειγμένα μέτρα με σκοπό την πρόληψη της εφαρμογής ή
της συνέχισης αντιανταγωνιστικών πρακτικών από παρόχους οι οποίοι, ατομικά ή από κοινού,
έχουν τη δυνατότητα να επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τους όρους συμμετοχής (όσον αφορά τις
τιμές και την προσφορά) στη σχετική αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών
ταχυμεταφορών ως αποτέλεσμα της χρησιμοποίησης της θέσης τους στην αγορά.

ΑΡΘΡΟ 111
Καθολική υπηρεσία
Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος της υποχρέωσης παροχής καθολικής υπηρεσίας
που επιθυμεί να διατηρήσει. Αυτές καθαυτές οι υποχρεώσεις δεν θεωρούνται αντιανταγωνιστικές,
υπό τον όρο ότι εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή, που δεν εισάγει διακρίσεις και ανταγωνιστικά
ουδέτερο και ότι δεν είναι περισσότερο επαχθείς από όσο απαιτείται για το είδος της καθολικής
υπηρεσίας που καθορίζεται από το μέρος.
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ΑΡΘΡΟ 112
Άδειες

1.

Τρία έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, θα μπορεί να απαιτείται άδεια

μόνο για υπηρεσίες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο της καθολικής υπηρεσίας.

2.

Όταν απαιτείται η χορήγηση άδειας, δημοσιοποιούνται τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

όλα τα κριτήρια αδειοδότησης και η χρονική περίοδος που απαιτείται κανονικά για την
έκδοση απόφασης σχετικά με μια αίτηση χορήγησης άδειας· και

β)

οι όροι και οι προϋποθέσεις των αδειών.

3.

Οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας καθίστανται γνωστοί στον αιτούντα κατόπιν

σχετικού αιτήματος, ενώ κάθε μέρος θεσπίζει διαδικασία έφεσης μέσω ανεξάρτητου φορέα. Κάθε
τέτοια διαδικασία πρέπει να είναι διαφανής, να μην εισάγει διακρίσεις και να βασίζεται σε
αντικειμενικά κριτήρια.
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ΑΡΘΡΟ 113
Ανεξαρτησία του ρυθμιστικού φορέα
Ο ρυθμιστικός φορέας είναι νομικά διακριτός από οποιονδήποτε πάροχο ταχυδρομικών υπηρεσιών
και υπηρεσιών ταχυμεταφοράς και δεν είναι υπόλογος σε αυτούς. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού
φορέα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από αυτόν είναι αμερόληπτες έναντι όλων των
συμμετεχόντων στην αγορά.

ΑΡΘΡΟ 114
Κανονιστική προσέγγιση

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της

Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα
και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.

2.

H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και

επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα
XVII της παρούσας συμφωνίας.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 115
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.

Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις υπηρεσίες

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που ελευθερώνονται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2, 3 και 4 του παρόντος
κεφαλαίου, εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος

κεφαλαίου, νοούνται ως:
α)

«υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών», όλες οι υπηρεσίες που συνίστανται στη διαβίβαση
και λήψη ηλεκτρομαγνητικών σημάτων και παρέχονται κανονικά έναντι αμοιβής,
εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων, οι οποίες δεν καλύπτουν την οικονομική
δραστηριότητα που συνίσταται στην παροχή περιεχομένου η οποία απαιτεί τηλεπικοινωνίες
για τη μεταφορά του. Η «ραδιοτηλεοπτική μετάδοση» ορίζεται ως η αδιάλειπτη αλυσίδα
μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού
προγράμματος στο ευρύ κοινό, αλλά δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών·

β)

«δημόσιο δίκτυο επικοινωνιών», δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο
χρησιμοποιείται, εξ ολοκλήρου ή κυρίως, για την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών·
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γ)

«δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών», τα συστήματα μετάδοσης και, κατά περίπτωση, ο
εξοπλισμός μεταγωγής ή δρομολόγησης και οι λοιποί πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά
σημάτων, με τη χρήση καλωδίου, ραδιοσημάτων, οπτικού ή άλλου ηλεκτρομαγνητικού
μέσου, συμπεριλαμβανομένων των δορυφορικών δικτύων, των σταθερών (μεταγωγής
δεδομένων μέσω κυκλωμάτων και πακετομεταγωγής, συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου)
και κινητών επίγειων δικτύων και συστημάτων ηλεκτρικών καλωδίων, εφόσον
χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση σημάτων, των δικτύων που χρησιμοποιούνται για
ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις, καθώς και των δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης, ανεξάρτητα
από το είδος των μεταφερόμενων πληροφοριών·

δ)

«ρυθμιστική αρχή» στον τομέα των ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών, ο φορέας ή οι φορείς
που είναι επιφορτισμένοι με τη νομοθετική ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών που αναφέρονται
στο παρόν κεφάλαιο·

ε)

ένας πάροχος υπηρεσιών θεωρείται ότι κατέχει σημαντική ισχύ στην αγορά εφόσον, είτε
ατομικά είτε σε συνεργασία με άλλους, ευρίσκεται σε θέση ισοδύναμη προς δεσπόζουσα
θέση, ήτοι σε θέση οικονομικής ισχύος που του επιτρέπει να συμπεριφέρεται σε σημαντικό
βαθμό ανεξάρτητα από τους ανταγωνιστές, τους πελάτες και, τελικά, τους καταναλωτές·

στ)

«διασύνδεση», η φυσική και/ή λογική ζεύξη δημόσιων δικτύων επικοινωνιών που
χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό πάροχο υπηρεσιών προκειμένου να παρέχεται
στους χρήστες ενός παρόχου υπηρεσιών η δυνατότητα να επικοινωνούν με χρήστες του ίδιου
ή διαφορετικού παρόχου υπηρεσιών ή να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που παρέχονται από
άλλον πάροχο υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από τα εμπλεκόμενα μέρη ή
από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο. Η διασύνδεση είναι ειδικός τύπος
πρόσβασης που εφαρμόζεται μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης δημόσιων δικτύων·
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ζ)

«καθολική υπηρεσία», το σύνολο των υπηρεσιών καθορισμένης ποιότητας που πρέπει να
καθίστανται διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες στο έδαφος ενός μέρους ανεξάρτητα από τη
γεωγραφική τους θέση και σε προσιτή τιμή· το πεδίο εφαρμογής και η εφαρμογή της
αποφασίζονται από κάθε μέρος·

η)

«πρόσβαση», η διάθεση ευκολιών και/ή υπηρεσιών σε άλλον πάροχο υπηρεσιών, βάσει
καθορισμένων όρων, σε αποκλειστική ή μη βάση, για τον σκοπό παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση σε στοιχεία του
δικτύου και συναφείς ευκολίες, που μπορούν να αφορούν και τη σύνδεση εξοπλισμού διά
σταθερών ή μη σταθερών μέσων (αυτό περιλαμβάνει ιδίως την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο
και σε ευκολίες και υπηρεσίες απαραίτητες για την παροχή υπηρεσιών μέσω τοπικού
βρόχου), την πρόσβαση σε υλική υποδομή, που περιλαμβάνει κτήρια, αγωγούς καλωδίων και
ιστούς· την πρόσβαση σε συναφή συστήματα λογισμικού, συμπεριλαμβανομένων
συστημάτων λειτουργικής υποστήριξης, την πρόσβαση σε μετάφραση αριθμών ή σε
συστήματα που παρέχουν παρόμοιες λειτουργικές δυνατότητες, πρόσβαση σε σταθερά και
κινητά δίκτυα, ιδίως για περιαγωγή, πρόσβαση σε συστήματα υπό όρους πρόσβασης σε
υπηρεσίες ψηφιακής τηλεόρασης, πρόσβαση σε υπηρεσίες εικονικού δικτύου·

θ)

«τελικός χρήστης», χρήστης που δεν παρέχει δημόσια δίκτυα επικοινωνιών ή υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαθέσιμες στο κοινό·

ι)

«τοπικός βρόχος», φυσικό κύκλωμα που συνδέει το σημείο τερματισμού του δικτύου στις
εγκαταστάσεις του συνδρομητή με τον κεντρικό κατανεμητή ή με την αντίστοιχη ευκολία στο
σταθερό δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
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ΑΡΘΡΟ 116
Ρυθμιστική αρχή

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές για τις ηλεκτρονικές τηλεπικοινωνιακές

υπηρεσίες είναι νομικά διακριτές και δεν εξαρτώνται λειτουργικά από κανέναν πάροχο
ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Εάν ένα μέρος διατηρεί την κυριότητα ή τον έλεγχο
παρόχου υπηρεσιών δημοσίων δικτύων και/ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το εν λόγω
μέρος εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό διαρθρωτικό διαχωρισμό της κανονιστικής λειτουργίας από
τις δραστηριότητες που έχουν σχέση με την κυριότητα ή τον έλεγχο.

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι στη ρυθμιστική αρχή χορηγούνται επαρκείς αρμοδιότητες για την

κανονιστική ρύθμιση του τομέα. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει η ρυθμιστική αρχή
δημοσιοποιούνται σε εύκολα προσβάσιμη και σαφή μορφή, ιδίως όταν τα καθήκοντα αυτά
ανατίθενται σε περισσότερους από έναν φορείς.

3.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών και οι διαδικασίες που

εφαρμόζονται από αυτές είναι αμερόληπτες έναντι όλων των συμμετεχόντων στην αγορά και
διαφανείς.
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4.

Η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να διενεργήσει ανάλυση του ενδεικτικού καταλόγου

συναφών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα1 της παρούσας
συμφωνίας. Όταν ρυθμιστική αρχή υποχρεούται να καθορίσει δυνάμει του άρθρου 118 της
παρούσας συμφωνίας εάν θα επιβάλει, θα διατηρήσει, θα τροποποιήσει ή θα άρει υποχρεώσεις, η εν
λόγω αρχή καθορίζει, βάσει ανάλυσης αγοράς, κατά πόσον η συγκεκριμένη αγορά είναι όντως
ανταγωνιστική.

5.

Εάν ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι μια συγκεκριμένη αγορά δεν είναι όντως

ανταγωνιστική, εντοπίζει και ορίζει παρόχους υπηρεσιών με σημαντική ισχύ στην εν λόγω αγορά
και επιβάλλει, διατηρεί ή τροποποιεί τις ενδεδειγμένες ειδικές κανονιστικές υποχρεώσεις που
αναφέρονται στο άρθρο 118 της παρούσας συμφωνίας. Εάν ρυθμιστική αρχή διαπιστώσει ότι η
αγορά είναι όντως ανταγωνιστική, δεν επιβάλλει ούτε διατηρεί καμία από τις ειδικές κανονιστικές
υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 118 της παρούσας συμφωνίας.

6.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που επηρεάζονται από απόφαση ρυθμιστικής αρχής

έχουν δικαίωμα προσφυγής κατά της εν λόγω απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής το οποίο
είναι ανεξάρτητο από τα μέρη που εμπλέκονται στην απόφαση. Τα μέρη διασφαλίζουν ότι
λαμβάνονται δεόντως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπόθεσης. Εφόσον εκκρεμεί το
αποτέλεσμα της εν λόγω προσφυγής, ισχύει η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής, εκτός εάν το
όργανο προσφυγής αποφασίσει διαφορετικά. Εάν το όργανο προσφυγής δεν έχει δικαιοδοτικό
χαρακτήρα, αιτιολογεί πάντοτε εγγράφως τις αποφάσεις του και οι αποφάσεις του υπόκεινται σε
αναθεώρηση από αμερόληπτη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Η εφαρμογή των αποφάσεων που
λαμβάνονται από όργανα προσφυγής επιβάλλεται με αποτελεσματικό τρόπο.

1

Για το μέρος ΕΕ: ο ενδεικτικός κατάλογος συναφών αγορών προϊόντων και υπηρεσιών
υποβάλλεται ως χωριστό παράρτημα ΧΙΧ. Ο κατάλογος συναφών αγορών που
περιλαμβάνεται στο παράρτημα XIX αναθεωρείται τακτικά από την ΕΕ. Καμία υποχρέωση
που αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος κεφαλαίου δεν χρειάζεται να λάβει υπόψη τις
αναθεωρήσεις αυτές. Για την Ουκρανία: ο ενδεικτικός κατάλογος συναφών αγορών
προϊόντων και υπηρεσιών υποβάλλεται ως χωριστό παράρτημα ΧΧ. Ο κατάλογος συναφών
αγορών που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΧΧ αναθεωρείται τακτικά από την Ουκρανία,
σύμφωνα με τη διαδικασία προσέγγισης προς το κεκτημένο που προβλέπεται στο άρθρο 124.
Καμία υποχρέωση που αναλαμβάνεται βάσει του παρόντος κεφαλαίου δεν χρειάζεται να
λάβει υπόψη τις αναθεωρήσεις αυτές.
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7.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, όταν οι ρυθμιστικές αρχές προτίθενται να λάβουν μέτρα σχετικά

με οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος και τα οποία έχουν σημαντικό
αντίκτυπο στη σχετική αγορά, παρέχουν στα ενδιαφερόμενα μέρη την ευκαιρία να υποβάλουν τις
παρατηρήσεις τους για το σχέδιο μέτρου εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. Οι ρυθμιστικές
αρχές δημοσιοποιούν τις οικείες διαδικασίες διαβούλευσης. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας
διαβούλευσης δημοσιοποιούνται με εξαίρεση τις πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα.

8.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

διαβιβάζουν όλες τις πληροφορίες, περιλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών πληροφοριών,
που χρειάζονται οι ρυθμιστικές αρχές για να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του
παρόντος υποτμήματος ή προς τις αποφάσεις που λαμβάνονται σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα. Οι
εν λόγω πάροχοι υποβάλλουν τις πληροφορίες αυτές αμέσως, κατόπιν σχετικού αιτήματος, και
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον βαθμό λεπτομέρειας που απαιτεί η ρυθμιστική αρχή. Οι
πληροφορίες που ζητεί η ρυθμιστική αρχή πρέπει να είναι ανάλογες προς την εκτέλεση του
συγκεκριμένου καθήκοντος. Η ρυθμιστική αρχή αιτιολογεί το αίτημά της για παροχή πληροφοριών.
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ΑΡΘΡΟ 117
Άδεια παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι η παροχή υπηρεσιών εγκρίνεται, στον μέγιστο δυνατό βαθμό,

ύστερα από απλή κοινοποίηση και/ή καταχώριση.

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι μπορεί να απαιτηθεί άδεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων

χορήγησης αριθμών και συχνοτήτων Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τις άδειες αυτές
δημοσιοποιούνται.

3.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, όταν απαιτείται άδεια:

α)

δημοσιοποιούνται όλα τα κριτήρια αδειοδότησης και η εύλογη χρονική περίοδος που
κανονικά απαιτείται για τη λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση άδειας·

β)

οι λόγοι για την άρνηση χορήγησης άδειας δημοσιοποιούνται στον αιτούντα γραπτώς κατόπιν
σχετικού αιτήματος·

γ)

ο αιτών άδεια μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον οργάνου προσφυγής σε περίπτωση
αδικαιολόγητης άρνησης χορήγησης άδειας·
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δ)

τα τέλη αδειοδότησης1 που απαιτούνται από ένα μέρος για τη χορήγηση άδειας δεν
υπερβαίνουν τις διοικητικές δαπάνες που κανονικά προκύπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης,
του ελέγχου και της εφαρμογής των αδειών για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση. Τα τέλη
αδειοδότησης για τη χρήση του ραδιοφάσματος και των πόρων αριθμοδότησης δεν
υπόκεινται στις απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 118
Πρόσβαση και διασύνδεση

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε πάροχος υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια παροχής υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο έδαφός τους έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να
διαπραγματεύεται τη διασύνδεση με άλλους παρόχους δημόσια διαθέσιμων δικτύων και υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Η διασύνδεση πρέπει κατ’ αρχήν να συμφωνείται βάσει εμπορικών
διαπραγματεύσεων μεταξύ των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων.

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι που αποκτούν πληροφορίες από άλλο πάροχο

υπηρεσιών κατά τη διάρκεια διαδικασίας διαπραγμάτευσης των ρυθμίσεων διασύνδεσης
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό τον οποίο
παρασχέθηκαν και σέβονται πάντα το απόρρητο των πληροφοριών που μεταδίδονται ή
αποθηκεύονται.

1

Στα τέλη αδειοδότησης δεν περιλαμβάνονται οι πληρωμές για δημοπρασίες, διαγωνισμούς ή
άλλα μέσα ανάθεσης συμβάσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις, ούτε οι υποχρεωτικές
εισφορές για την παροχή καθολικής υπηρεσίας.
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3.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση που διαπιστωθεί σύμφωνα με το άρθρο 116 της

παρούσας συμφωνίας ότι συγκεκριμένη αγορά, συμπεριλαμβανομένων των αγορών που
αναφέρονται στα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας συμφωνίας, δεν είναι όντως
ανταγωνιστική, η ρυθμιστική αρχή έχει την εξουσία να επιβάλει στον πάροχο υπηρεσιών που
κρίνεται ότι έχει σημαντική ισχύ στην αγορά μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες υποχρεώσεις που
αφορούν τη διασύνδεση και/ή την πρόσβαση:
α)

υποχρέωση αμεροληψίας, ώστε να διασφαλισθεί ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εφαρμόζει
ισοδύναμους όρους σε ισοδύναμες περιστάσεις σε άλλους παρόχους ισοδύναμων υπηρεσιών,
και ότι παρέχει υπηρεσίες και πληροφορίες σε τρίτους υπό τους ίδιους όρους και της ίδιας
ποιότητας με τις παρεχόμενες για τις δικές του υπηρεσίες ή τις υπηρεσίες των θυγατρικών του
ή των εταίρων του·

β)

υποχρέωση καθετοποιημένης επιχείρησης να καθιστά διαφανείς τις τιμές χονδρικής πώλησης
και τις εσωτερικές τιμολογήσεις της, όταν υπάρχει απαίτηση μη διακριτικής μεταχείρισης ή
για την πρόληψη αθέμιτης διεπιδότησης. Οι ρυθμιστικές αρχές δύνανται να καθορίζουν τη
μορφή και τη λογιστική μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιούνται·

γ)

υποχρεώσεις σε σχέση με την ικανοποίηση εύλογων αιτήσεων για πρόσβαση και χρήση
συγκεκριμένων στοιχείων του δικτύου και συναφών ευκολιών, συμπεριλαμβανομένης της
αποδεσμοποιημένης πρόσβασης στον τοπικό βρόχο, μεταξύ άλλων, σε περιπτώσεις όπου η
ρυθμιστική αρχή κρίνει ότι η άρνηση πρόσβασης ή οι μη εύλογοι όροι και προϋποθέσεις με
ανάλογο αποτέλεσμα θα δυσχέραιναν τη δημιουργία βιώσιμης ανταγωνιστικής αγοράς σε
επίπεδο λιανικού εμπορίου ή ότι δεν θα ήταν προς το συμφέρον των τελικών χρηστών·
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δ)

υποχρέωση παροχής συγκεκριμένων υπηρεσιών χονδρικώς για μεταπώληση από τρίτους·
παροχής ελεύθερης πρόσβασης σε τεχνικές διεπαφές, πρωτόκολλα ή άλλες βασικές
τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών ή των
υπηρεσιών εικονικού δικτύου· παροχής συνεγκατάστασης ή άλλων μορφών από κοινού
χρήσης ευκολιών, συμπεριλαμβανομένων αγωγών, κτηρίων ή ιστών· παροχής συγκεκριμένων
υπηρεσιών που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας διατερματικών
υπηρεσιών που παρέχονται σε χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων για
υπηρεσίες ευφυών δικτύων· παροχής πρόσβασης σε συστήματα επιχειρησιακής υποστήριξης
ή παρόμοια συστήματα λογισμικού, απαραίτητα για την εξασφάλιση ισότιμου ανταγωνισμού
στην παροχή των υπηρεσιών· διασύνδεσης δικτύων ή ευκολιών δικτύου.
Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να συνοδεύουν τις υποχρεώσεις αυτές με όρους ισότιμου,
εύλογου και έγκαιρου χαρακτήρα τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στα στοιχεία γ) και
δ) της παρούσας παραγράφου·

ε)

υποχρεώσεις σχετικά με την ανάκτηση κόστους και με ελέγχους τιμών,
συμπεριλαμβανομένων υποχρεώσεων προσανατολισμού των τιμών με γνώμονα το κόστος,
και υποχρεώσεις σχετικά με τα συστήματα κοστολόγησης, για την παροχή συγκεκριμένων
τύπων διασύνδεσης και/ή πρόσβασης, σε περιπτώσεις στις οποίες η ανάλυση της αγοράς
καταδεικνύει ότι, λόγω της έλλειψης πραγματικού ανταγωνισμού, ο ενδιαφερόμενος φορέας
εκμετάλλευσης ενδέχεται να διατηρεί τις τιμές σε υπερβολικά υψηλά επίπεδα ή να συμπιέζει
τις τιμές, εις βάρος των τελικών χρηστών.
Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη την επένδυση που πραγματοποίησε ο φορέας
εκμετάλλευσης και του επιτρέπουν έναν εύλογο συντελεστή απόδοσης επί του επαρκούς
επενδεδυμένου κεφαλαίου.
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στ)

υποχρέωση δημοσιοποίησης των συγκεκριμένων υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τη
ρυθμιστική αρχή σε πάροχο υπηρεσιών προσδιορίζοντας τις συγκεκριμένες αγορές
προϊόντων/υπηρεσιών και τις γεωγραφικές αγορές. Επικαιροποιημένες πληροφορίες, υπό την
προϋπόθεση ότι δεν είναι εμπιστευτικές και δεν αφορούν επιχειρηματικά απόρρητα, πρέπει
να δημοσιοποιούνται κατά τρόπον που εγγυάται την εύκολη πρόσβαση όλων των
ενδιαφερομένων στις πληροφορίες αυτές·

ζ)

υποχρεώσεις σχετικά με τη διαφάνεια, βάσει των οποίων απαιτείται από τους οικονομικούς
φορείς να δημοσιοποιούν συγκεκριμένες πληροφορίες, και ιδίως στην περίπτωση που
οικονομικός φορέας υπέχει υποχρεώσεις μη διακριτικής μεταχείρισης, η ρυθμιστική αρχή
μπορεί να απαιτήσει από τον εν λόγω φορέα να δημοσιεύει προσφορά αναφοράς, που θα είναι
επαρκώς αναλυτική προκειμένου να εξασφαλίζει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υποχρεούνται
να πληρώνουν για ευκολίες οι οποίες δεν είναι αναγκαίες για τη ζητούμενη υπηρεσία· στην εν
λόγω προσφορά αναφοράς περιλαμβάνονται, αφενός, περιγραφή των σχετικών προσφορών,
διαχωρισμένων ανά στοιχείο ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς και, αφετέρου, οι συναφείς
όροι και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων των τιμών.

4.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι ένας πάροχος υπηρεσιών που ζητά διασύνδεση με πάροχο

υπηρεσιών ο οποίος ορίζεται ως έχων σημαντική ισχύ στη συγκεκριμένη αγορά μπορεί να
προσφύγει, είτε ανά πάσα στιγμή είτε εντός εύλογης προθεσμίας που έχει δημοσιοποιηθεί, σε
ανεξάρτητο εγχώριο φορέα, ο οποίος μπορεί να είναι ρυθμιστική αρχή κατά την έννοια του άρθρου
115 παράγραφος 2 στοιχείο δ) της παρούσας συμφωνίας, για την επίλυση διαφορών όσον αφορά
τους όρους και προϋποθέσεις διασύνδεσης και/ή πρόσβασης.
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ΑΡΘΡΟ 119
Ανεπαρκείς πόροι

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι διαδικασίες που διέπουν την κατανομή και τη χρήση πόρων εν

ανεπαρκεία, συμπεριλαμβανομένων των συχνοτήτων, των αριθμών και των δικαιωμάτων
διέλευσης, εφαρμόζονται κατά τρόπο αντικειμενικό, έγκαιρο και διαφανή που δεν δημιουργεί
διακρίσεις. Η τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά τις εκχωρούμενες ζώνες συχνοτήτων
δημοσιοποιείται, αλλά δεν απαιτούνται λεπτομερή στοιχεία ταυτοποίησης των συχνοτήτων που
εκχωρούνται για ειδική χρήση από το κράτος.

2.

Τα μέρη μεριμνούν για την αποτελεσματική διαχείριση των ραδιοσυχνοτήτων για τις

υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών στο έδαφός τους με σκοπό να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική και
αποδοτική χρήση του ραδιοφάσματος. Όταν η ζήτηση για συγκεκριμένες συχνότητες υπερβαίνει τις
διαθέσιμες, ακολουθούνται προσήκουσες και διαφανείς διαδικασίες για την παραχώρηση των εν
λόγω συχνοτήτων ώστε να βελτιστοποιείται η χρήση τους και να διευκολύνεται η ανάπτυξη του
ανταγωνισμού.

3.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι η παραχώρηση όλων των εθνικών πόρων αριθμοδότησης και η

διαχείριση των εθνικών σχεδίων αριθμοδότησης ανατίθενται στην ρυθμιστική αρχή.

4.

Όταν οι δημόσιες ή οι τοπικές αρχές διατηρούν την κυριότητα ή τον έλεγχο των παρόχων

υπηρεσιών που εκμεταλλεύονται δίκτυα και/ή υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, πρέπει να
εξασφαλίζεται ουσιαστικός διαρθρωτικός διαχωρισμός μεταξύ, αφενός, της αρμοδιότητας παροχής
των δικαιωμάτων διέλευσης και, αφετέρου, των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με την
κυριότητα ή τον έλεγχο.

EU/UA/el 165

4089

ΑΡΘΡΟ 120
Καθολική υπηρεσία

1.

Κάθε μέρος έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος των υποχρεώσεων παροχής καθολικής

υπηρεσίας που επιθυμεί να διατηρήσει.

2.

Οι εν λόγω υποχρεώσεις δεν θεωρούνται αντιανταγωνιστικές αυτές καθαυτές, υπό τον όρο ότι

εκπληρώνονται κατά τρόπο διαφανή και αντικειμενικό που δεν εισάγει διακρίσεις. Η διαχείριση
των υποχρεώσεων αυτών είναι ουδέτερη ως προς τον ανταγωνισμό και δεν είναι περισσότερο
επαχθής από όσο απαιτείται για το είδος της καθολικής υπηρεσίας που καθορίζεται από το μέρος.

3.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών είναι επιλέξιμοι για την παροχή

καθολικής υπηρεσίας και κανείς εξ αυτών δεν αποκλείεται εκ προοιμίου από αυτή. Ο καθορισμός
γίνεται μέσω αποτελεσματικού και διαφανούς μηχανισμού που δεν εισάγει διακρίσεις. Όταν είναι
αναγκαίο, τα μέρη αξιολογούν κατά πόσον η παροχή καθολικής υπηρεσίας αντιπροσωπεύει
αθέμιτη επιβάρυνση σε οργανισμό(-ούς) καθορισμένο(-ους) να παρέχει(-ουν) καθολική υπηρεσία.
Εφόσον δικαιολογείται βάσει του υπολογισμού αυτού, και λαμβάνοντας υπόψη το τυχόν όφελος
της αγοράς το οποίο αποκομίζει ο οργανισμός που προσφέρει καθολική υπηρεσία, οι ρυθμιστικές
αρχές καθορίζουν κατά πόσον απαιτείται μηχανισμός για την αντιστάθμιση του οικείου(-ων)
παρόχου(-ων) ή για τον καταμερισμό του καθαρού κόστους των υποχρεώσεων καθολικής
υπηρεσίας.
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4.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι:

α)

διατίθενται στους χρήστες πλήρεις κατάλογοι όλων των συνδρομητών1 σε εγκεκριμένη από
την εθνική ρυθμιστική αρχή μορφή, είτε έντυποι είτε ηλεκτρονικοί, ή σε αμφότερες τις
μορφές· οι κατάλογοι πρέπει να ενημερώνονται τακτικά και τουλάχιστον μία φορά ετησίως·

β)

οι οργανισμοί που παρέχουν τις υπηρεσίες οι οποίες αναφέρονται στο στοιχείο α)
εφαρμόζουν την αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την επεξεργασία των
πληροφοριών που τους έχουν παρασχεθεί από άλλους οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 121
Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Τα μέρη δεν θεσπίζουν ούτε διατηρούν μέτρα τα οποία περιορίζουν τη διασυνοριακή παροχή
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ΑΡΘΡΟ 122
Εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
Κάθε μέρος εξασφαλίζει το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των συναφών
δεδομένων κίνησης μέσω δημόσιου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και διαθέσιμων στο κοινό
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, χωρίς να περιορίζει το εμπόριο στον τομέα των
υπηρεσιών.

1

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών.
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ΑΡΘΡΟ 123
Διαφορές μεταξύ παρόχων υπηρεσιών

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση διαφοράς που προκύπτει μεταξύ παρόχων δικτύων

ή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε σχέση με δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν
από το παρόν κεφάλαιο, η οικεία ρυθμιστική αρχή, κατόπιν αιτήματος ενός από τα μέρη της
διαφοράς, εκδίδει δεσμευτική απόφαση για την επίλυση της διαφοράς το ταχύτερο δυνατόν και, εν
πάση περιπτώσει, εντός τεσσάρων μηνών.

2.

Η απόφαση της ρυθμιστικής αρχής δημοσιοποιείται, τηρουμένων των απαιτήσεων περί

επιχειρηματικού απορρήτου. Στα ενδιαφερόμενα μέρη παρέχεται πλήρης έκθεση των λόγων επί των
οποίων βασίζεται η απόφαση.

3.

Όταν αυτή η διαφορά αφορά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών, οι ρυθμιστικές αρχές

συντονίζουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν την επίλυση της διαφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 124
Κανονιστική προσέγγιση

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της

Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα
και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.

2.

H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και

επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα
XVII της παρούσας συμφωνίας.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 125
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

1.

Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές του ρυθμιστικού πλαισίου για όλες τις

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που ελευθερώνονται σύμφωνα με τα κεφάλαια 2, 3 και 4 του
παρόντος κεφαλαίου.

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των κεφαλαίων 2, 3 και 4 του παρόντος

κεφαλαίου, νοούνται ως:
α)

«χρηματοπιστωτική υπηρεσία», κάθε υπηρεσία χρηματοπιστωτικής φύσεως που προσφέρεται
από πάροχο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ενός μέρους. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες δραστηριότητες:

i)

Ασφάλιση και συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες

1.

2.

άμεση ασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης της συνασφάλισης):
α)

ζωής·

β)

κλάδων εκτός ζωής.

αντασφάλιση και επανεκχώρηση·
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3.

ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως μεσιτεία και πρακτόρευση, και

4.

επικουρικές ασφαλιστικές υπηρεσίες, όπως παροχή συμβουλών, αναλογιστικές

μελέτες, εκτίμηση κινδύνου και διακανονισμός αποζημιώσεων.

ii)

Τραπεζικές και λοιπές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών):

1.

αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό,

2.

κάθε μορφής δανειοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής πίστης,
των ενυπόθηκων πιστώσεων, της διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων και
της χρηματοδότησης εμπορικών συναλλαγών·

3.

χρηματοδοτική μίσθωση,

4.

όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και μεταβίβασης χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων
των πιστωτικών και χρεωστικών καρτών και των ταξιδιωτικών και τραπεζικών
επιταγών,

5.

εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων,

6.

συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό πελατών είτε στο
χρηματιστήριο είτε σε εξωχρηματιστηριακές αγορές ή με άλλο τρόπο σε σχέση με
τα εξής:
α)

τίτλους χρηματαγοράς (συμπεριλαμβανομένων των επιταγών, των
συναλλαγματικών, των πιστοποιητικών καταθέσεων)·

β)

συναλλάγματος,
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γ)

παράγωγων προϊόντων που περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις (futures)
και πράξεις με δικαίωμα επιλογής (options), χωρίς όμως να περιορίζονται
σε αυτές,

δ)

μέσων συναλλαγματικών ισοτιμιών και επιτοκίων, που περιλαμβάνουν
προϊόντα όπως οι συμφωνίες ανταλλαγής (swaps) και οι συμφωνίες
προθεσμιακών τιμών,

ε)

μεταβιβάσιμων κινητών αξιών,

στ)

άλλων διαπραγματεύσιμων μέσων και χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των ράβδων χρυσού ή αργύρου.

7.

συμμετοχή σε εκδόσεις κάθε μορφής χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της
αναδοχής και της διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και παροχή υπηρεσιών που
συνδέονται με τις σχετικές εκδόσεις,

8.

υπηρεσίες χρηματομεσιτείας,

9.

διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου,
διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών
ταμείων, υπηρεσίες παρακαταθηκών και καταθέσεων υπό εποπτεία,

10.

υπηρεσίες εκκαθάρισης και συμψηφισμού για πάγια χρηματοπιστωτικά στοιχεία,
συμπεριλαμβανομένων των κινητών αξιών, των παράγωγων προϊόντων και άλλων
διαπραγματεύσιμων μέσων,

11.

παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και λογισμικού
επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών δεδομένων και συναφές λογισμικό,
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12.

υπηρεσίες παροχής συμβουλών, διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες που άπτονται του συνόλου των δραστηριοτήτων
που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 11, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης
και της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας, της έρευνας και των συμβουλών για
επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων, της παροχής συμβουλών για
εξαγορές καθώς και για αναδιάρθρωση και στρατηγική επιχειρήσεων.

β)

«πάροχος χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενός μέρους που
ενδιαφέρεται να παράσχει ή παρέχει χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Ο όρος «πάροχος
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών» δεν καλύπτει δημόσιες οντότητες.

γ)

ως «δημόσια οντότητα» νοείται:

1.

κρατική αρχή, κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ενός μέρους, ή οντότητα που
ανήκει ή ελέγχεται από ένα μέρος, η οποία έχει επιφορτισθεί κυρίως με την εκτέλεση
κρατικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του κράτους, μη
συμπεριλαμβανομένων των οντοτήτων που ασχολούνται κυρίως με την παροχή
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε εμπορική βάση· ή

2.

ιδιωτική οντότητα επιφορτισμένη με λειτουργίες οι οποίες κανονικά εκτελούνται από
κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή, όταν ασκεί αυτές τις λειτουργίες.

δ)

Ως «νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες» νοούνται, οι υπηρεσίες χρηματοπιστωτικού
χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που έχουν σχέση με υφιστάμενα και νέα
προϊόντα ή με τον τρόπο παράδοσης ενός προϊόντος, οι οποίες δεν παρέχονται από κανέναν
φορέα παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο έδαφος ενός μέρους, παρέχονται όμως
στο έδαφος του άλλου μέρους.
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ΑΡΘΡΟ 126
Μέτρα προληπτικής εποπτείας

1.

Κάθε μέρος δύναται να θεσπίζει ή να διατηρεί σε ισχύ, για λόγους προληπτικής εποπτείας,

μέτρα τα οποία, μεταξύ άλλων, αφορούν:
α)

την προστασία των επενδυτών, των καταθετών, των κατόχων ασφαλιστήριων συμβολαίων ή
των προσώπων τα οποία έχουν καταπιστευματική αξίωση έναντι του παρόχου
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

β)

τη διαφύλαξη της ακεραιότητας και της σταθερότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος
ενός μέρους.

2.

Τα μέτρα αυτά δεν επιβάλλουν επιβαρύνσεις πέραν των αναγκαίων για την επίτευξη του

στόχου τους και δεν εισάγουν διακριτική μεταχείριση εις βάρος των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών του άλλου μέρους, σε σχέση με τους δικούς του παρεμφερείς παρόχους
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

3.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν νοείται ως απαίτηση από ένα από τα μέρη να

κοινολογεί πληροφορίες σχετικές με επιχειρηματικές υποθέσεις και λογαριασμούς μεμονωμένων
καταναλωτών ούτε πληροφορίες εμπιστευτικού ή αποκλειστικού χαρακτήρα που έχουν στην
κατοχή τους δημόσιοι φορείς.

4.

Με την επιφύλαξη των λοιπών μέσων για την προληπτική εποπτεία της διασυνοριακής

παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ένα μέρος μπορεί να ζητήσει την καταγραφή των
διασυνοριακών παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους και των
χρηματοπιστωτικών μέσων.

EU/UA/el 174

4098

ΑΡΘΡΟ 127
Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια των ρυθμίσεων

1.

Κάθε μέρος καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να παρέχει εκ των προτέρων σε όλους τους

ενδιαφερόμενους τα μέτρα γενικής εφαρμογής που σκοπεύει να θεσπίσει, ώστε να τους επιτρέψει
να διατυπώσουν παρατηρήσεις. Τα μέτρα αυτά γνωστοποιούνται ως εξής:
α)

με επίσημη δημοσίευση· ή

β)

υπό άλλη γραπτή ή ηλεκτρονική μορφή.

2.

Έκαστο Μέρος γνωστοποιεί σε όλους τους ενδιαφερομένους τους όρους που ισχύουν σε αυτό

για τη συμπλήρωση των αιτήσεων που αφορούν την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Κατόπιν αιτήσεως του αιτούντος, το οικείο μέρος τον ενημερώνει για την πορεία εξέτασης της
αίτησής του. Σε περίπτωση που το οικείο μέρος χρειασθεί συμπληρωματικά στοιχεία από τον
αιτούντα, τον ενημερώνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
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Κάθε μέρος καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα διεθνώς
συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ
και εφαρμόζονται στο έδαφός του. Τα εν λόγω διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα είναι μεταξύ άλλων:
οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της
Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών
Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού
Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του
ΟΟΣΑ, η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς»
της ομάδας χωρών G20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης
των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθώς
και οι «Σαράντα συστάσεις σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες»
και οι «Εννέα ειδικές συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» της ειδικής ομάδας
χρηματοοικονομικής δράσης.
Τα μέρη λαμβάνουν επίσης υπόψη τις «Δέκα βασικές αρχές για την ανταλλαγή πληροφοριών» που
εξέδωσαν οι υπουργοί Οικονομικών της ομάδας κρατών G7, και αναλαμβάνουν να καταβάλλουν
προσπάθειες για την εφαρμογή τους κατά τις διμερείς επαφές τους.
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ΑΡΘΡΟ 128
Νέες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους που είναι
εγκατεστημένοι στο έδαφός του να παρέχουν οιαδήποτε νέα χρηματοπιστωτική υπηρεσία της
οποίας την παροχή το μέρος θα επέτρεπε στους δικούς τους παρόχους χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών υπό παρόμοιες συνθήκες δυνάμει της εθνικής του νομοθεσίας. Ένα μέρος μπορεί να
καθορίζει τη νομική μορφή υπό την οποία μπορεί να παρέχεται η υπηρεσία και να απαιτεί έγκριση
για την παροχή της υπηρεσίας. Όταν απαιτείται τέτοια έγκριση, η σχετική απόφαση λαμβάνεται
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η δε έγκριση μπορεί να απορρίπτεται μόνο για τους λόγους
που καθορίζονται στο άρθρο 126 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 129
Επεξεργασία δεδομένων

1.

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους να

διαβιβάζουν πληροφορίες υπό ηλεκτρονική ή άλλη μορφή, προς ή από το έδαφός του, με σκοπό την
επεξεργασία δεδομένων, εφόσον η επεξεργασία αυτή απαιτείται στο πλαίσιο των συνήθων
εμπορικών πράξεων των εν λόγω παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

2.

Κάθε μέρος θεσπίζει ή διατηρεί σε ισχύ επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία της

ιδιωτικής ζωής και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και της ελευθερίας των ατόμων, ιδίως
όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
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ΑΡΘΡΟ 130
Ειδικές εξαιρέσεις

1.

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει τα μέρη,

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων τους, να διεξάγουν ή να παρέχουν κατ’
αποκλειστικότητα στο έδαφός τους δραστηριότητες που αποτελούν μέρος κρατικού
συνταξιοδοτικού καθεστώτος ή υποχρεωτικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, εκτός εάν οι
δραστηριότητες αυτές μπορούν να ασκούνται από τους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
ανταγωνιστικά με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς όπως προβλέπεται από τις εσωτερικές διατάξεις
του μέρους.

2.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που

διεξάγονται από κεντρική τράπεζα ή νομισματική αρχή ή από οποιονδήποτε άλλο δημόσιο φορέα
κατά την εφαρμογή νομισματικών ή συναλλαγματικών πολιτικών.

3.

Καμία διάταξη του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει τα μέρη,

συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων φορέων τους, να διεξάγουν ή να παρέχουν κατ’
αποκλειστικότητα στο έδαφός τους, δραστηριότητες ή υπηρεσίες για λογαριασμό ή με την εγγύηση
ή τη χρήση χρηματοδοτικών πόρων των μερών ή των δημόσιων φορέων τους.
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ΑΡΘΡΟ 131
Αυτορρυθμιζόμενες οργανώσεις
Στις περιπτώσεις που ένα μέρος απαιτεί υπαγωγή, συμμετοχή ή πρόσβαση σε αυτορρυθμιζόμενη
οργάνωση, σε χρηματιστήριο αξιών, σε αγορά κινητών αξιών ή προθεσμιακή αγορά, σε οργανισμό
συμψηφισμού τίτλων ή σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό ή ένωση, προκειμένου να μπορούν οι
πάροχοι χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους να παρέχουν χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες επί ίσοις όροις με τους φορείς χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του μέρους, ή στις
περιπτώσεις που το μέρος παρέχει άμεσα ή έμμεσα στα εν λόγω νομικά πρόσωπα προνόμια ή
πλεονεκτήματα για την παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, το μέρος διασφαλίζει την τήρηση
των υποχρεώσεων των άρθρων 88 και 94 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 132
Συστήματα συμψηφισμού και πληρωμών
Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η χορήγηση εθνικής μεταχείρισης, κάθε
μέρος παρέχει στους παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών του άλλου μέρους που είναι
εγκατεστημένοι στο έδαφός του πρόσβαση στα συστήματα πληρωμών και συμψηφισμού που
διαχειρίζονται δημόσιοι φορείς, και στα επίσημα μέσα χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης
που είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο των συνήθων εμπορικών πράξεων. Το παρόν άρθρο δεν έχει
σκοπό να παράσχει πρόσβαση στις δυνατότητες δανεισμού εσχάτης ανάγκης του μέρους.
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ΑΡΘΡΟ 133
Κανονιστική προσέγγιση

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της προσέγγισης της ισχύουσας νομοθεσίας της

Ουκρανίας προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα
και η μελλοντική νομοθεσία της θα καταστεί σταδιακά συμβατή προς το κεκτημένο της ΕΕ.

2.

H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας συμφωνίας και

επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που αναφέρονται στο παράρτημα
XVII της παρούσας συμφωνίας.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 134
Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν υποτμήμα καθορίζει τις αρχές που διέπουν την ελευθέρωση των υπηρεσιών μεταφορών
σύμφωνα με τα τμήματα 2, 3 και 4 του παρόντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 135
Διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές

1.

Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ των λιμένων

της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των λιμένων των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται επίσης στις εμπορευματικές συναλλαγές
μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας και τρίτων χωρών και μεταξύ των λιμένων των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.

2.

Η παρούσα συμφωνία δεν εφαρμόζεται στις θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ των λιμένων

της Ουκρανίας ή μεταξύ των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την
επιφύλαξη της προηγούμενης πρότασης, η διακίνηση εξοπλισμού, όπως κενών
εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος δεν μεταφέρεται ως φορτίο έναντι αμοιβής μεταξύ των λιμένων
της Ουκρανίας ή μεταξύ των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
θεωρείται ως τμήμα των διεθνών θαλάσσιων μεταφορών.
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3.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος και των τμημάτων 2, 3 και 4 του παρόντος

κεφαλαίου, νοούνται ως:
α)

«διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές», μεταξύ άλλων, οι μεταφορές από πόρτα σε πόρτα και οι
συνδυασμένες μεταφορές, οι οποίες συνίστανται στη μεταφορά εμπορευμάτων με τη
χρησιμοποίηση περισσότερων του ενός τρόπων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των
θαλάσσιων μεταφορών, βάσει ενιαίου εγγράφου μεταφοράς και, για τον σκοπό αυτό,
περιλαμβάνουν το δικαίωμα να συνάπτουν απευθείας σύμβαση με παρόχους άλλου είδους
υπηρεσιών μεταφοράς·

β)

«υπηρεσίες χειρισμού φορτίων», οι δραστηριότητες που ασκούνται από επιχειρήσεις
στοιβασίας, συμπεριλαμβανομένων των φορέων εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών, αλλά
μη συμπεριλαμβανομένων των άμεσων δραστηριοτήτων των λιμενεργατών, όταν αυτό το
εργατικό δυναμικό οργανώνεται ανεξάρτητα από τις επιχειρήσεις στοιβασίας ή τις
επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών. Οι δραστηριότητες που καλύπτονται
περιλαμβάνουν την οργάνωση και την επίβλεψη των ακόλουθων εργασιών:

i)

φόρτωση/εκφόρτωση φορτίου προς/από πλοίο,

ii)

πρόσδεση/ελευθέρωση φορτίου,

iii)

παραλαβή/παράδοση και φύλαξη φορτίων πριν από την αποστολή ή μετά την
εκφόρτωση·

γ)

«υπηρεσίες εκτελωνισμού» (ή εναλλακτικά: «υπηρεσίες εκτελωνιστών»), οι δραστηριότητες
που συνίστανται στη διεκπεραίωση, εξ ονόματος άλλου μέρους, τελωνειακών διατυπώσεων
σχετικά με τις εισαγωγές, εξαγωγές ή μεταφορές φορτίων, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω
υπηρεσία αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του παρόχου της υπηρεσίας ή σύνηθες
συμπλήρωμα της κύριας δραστηριότητάς του·
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δ)

«υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης», οι δραστηριότητες που
συνίστανται στην αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων είτε σε λιμενικές περιοχές είτε στην
ενδοχώρα, με σκοπό την φόρτωση/εκφόρτωση, επισκευή και προετοιμασία τους για αποστολή·

ε)

«υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου», οι δραστηριότητες που συνίστανται στην εκπροσώπηση
σε μια δεδομένη γεωγραφική περιοχή, υπό την ιδιότητα του πράκτορα, των επιχειρηματικών
συμφερόντων μίας ή περισσότερων ατμοπλοϊκών γραμμών ή ναυτιλιακών εταιρειών για τους
ακόλουθους σκοπούς:

i)

την εμπορία και την πώληση υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών
υπηρεσιών, από τον καθορισμό της τιμής έως την έκδοση τιμολογίου και την έκδοση
της φορτωτικής εξ ονόματος των εταιρειών, την αγορά και μεταπώληση των
απαραίτητων συναφών υπηρεσιών, την κατάρτιση των σχετικών εγγράφων και την
παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών,

ii)

την εκπροσώπηση των εταιρειών, την οργάνωση του ελλιμενισμού του πλοίου ή,
εφόσον απαιτείται, την ανάληψη του φορτίου.

στ)

«υπηρεσίες διαμετακόμισης εμπορευμάτων», οι δραστηριότητες που συνίστανται στη
διοργάνωση και επόπτευση αποστολών εκ μέρους πρακτόρων διαμετακόμισης, με αγορά
υπηρεσιών μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών, προετοιμασίας των σχετικών εγγράφων και
παροχής επιχειρηματικών πληροφοριών

ζ)

«υπηρεσίες τροφοδότησης (feeder)», η προετοιμασία της μεταφοράς και η περαιτέρω

μεταφορά διεθνών φορτίων διά θαλάσσης, ιδίως σε εμπορευματοκιβώτια, μεταξύ λιμένων που
βρίσκονται σε ένα από τα μέρη.
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4.

Κάθε μέρος επιφυλάσσει στα σκάφη που φέρουν τη σημαία του άλλου μέρους ή τα οποία

εκμεταλλεύονται πάροχοι υπηρεσιών του άλλου μέρους μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από
αυτήν που επιφυλάσσει στα δικά του πλοία όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την πρόσβαση στους
λιμένες, τη χρήση των υποδομών και των υπηρεσιών των λιμένων, και τη χρήση βοηθητικών
ναυτιλιακών υπηρεσιών1, καθώς και τα σχετικά τέλη και επιβαρύνσεις, τις τελωνειακές
διευκολύνσεις και την παραχώρηση σταθμών αγκυροβόλησης και διευκολύνσεων για τη φόρτωση
και εκφόρτωση.

5.

Τα μέρη εφαρμόζουν αποτελεσματικά την αρχή της άνευ περιορισμών πρόσβασης στις

διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και συναλλαγές σε εμπορική βάση και χωρίς διακρίσεις.

6.

Κατά την εφαρμογή των αρχών των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, τα μέρη, από

την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας:
α)

δεν περιλαμβάνουν ρήτρες κατανομής φορτίου σε μελλοντικές διμερείς συμφωνίες με τρίτες
χώρες σχετικά με το εμπόριο ξηρού και υγρού χύδην φορτίου και δεν θέτουν σε εφαρμογή
αυτές τις ρήτρες κατανομής φορτίου σε περίπτωση που περιλαμβάνονται σε προηγούμενες
διμερείς συμφωνίες· και

β)

καταργούν ή απέχουν από τη θέσπιση οιουδήποτε διοικητικού, τεχνικού ή άλλου μέτρου το
οποίο ενδέχεται να συνιστά συγκεκαλυμμένο περιορισμό και να εισάγει διακρίσεις εις βάρος
υπηκόων ή εταιρειών του άλλου μέρους στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα των διεθνών
θαλάσσιων μεταφορών.

1

Οι επικουρικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: υπηρεσίες
χειρισμού φορτίων, υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης, υπηρεσίες εκτελωνισμού,
υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης, υπηρεσίες ναυτιλιακού
πρακτορείου, υπηρεσίες διαμετακόμισης εμπορευμάτων (διά θαλάσσης), ναύλωση σκαφών
με πλήρωμα, συντήρηση και επισκευή σκαφών, υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης, καθώς
και υποστηρικτικές υπηρεσίες των θαλάσσιων μεταφορών.
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7.

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου

μέρους να διαθέτουν εγκαταστάσεις στο έδαφός του υπό όρους εγκατάστασης και λειτουργίας όχι
λιγότερο ευνοϊκούς από αυτούς που ισχύουν για τους ημεδαπούς παρόχους υπηρεσιών ή για τους
παρόχους οποιασδήποτε τρίτης χώρας, αναλόγως του ποιοι όροι είναι οι πλέον ευνοϊκοί. Σύμφωνα
με τις διατάξεις του τμήματος 2 του παρόντος κεφαλαίου, όσον αφορά τις δραστηριότητες των εν
λόγω εγκαταστάσεων, κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους,
σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς του, να επιδίδεται σε οικονομικές
δραστηριότητες, όπως, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:
α)

δημοσιοποίηση, εμπορία και πωλήσεις υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών και συναφών
υπηρεσιών, από τον καθορισμό της τιμής έως την έκδοση τιμολογίου, είτε για ίδιο
λογαριασμό είτε εξ ονόματος άλλων παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών, σε άμεση
επαφή με τους πελάτες·

β)

την παροχή επιχειρηματικών πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ άλλων με
μηχανογραφημένα συστήματα πληροφοριών και ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων (με την
επιφύλαξη οποιουδήποτε περιορισμού που δεν εισάγει διακρίσεις στον τομέα των
τηλεπικοινωνιών)·

γ)

κατάρτιση τεκμηρίωσης όσον αφορά τα παραστατικά μεταφοράς, τα τελωνειακά έγγραφα ή
άλλα έγγραφα σχετικά με την καταγωγή και τη φύση των μεταφερόμενων εμπορευμάτων·

δ)

οργάνωση του ελλιμενισμού σκαφών ή παραλαβή φορτίων είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ
ονόματος άλλων παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών·

ε)

σύναψη τυχόν επιχειρηματικών διακανονισμών με οποιαδήποτε τοπική ναυτιλιακή εταιρεία,
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και του
διορισμού του τοπικού προσωπικού ή, στην περίπτωση αλλοδαπού προσωπικού, με την
επιφύλαξη των κατάλληλων διατάξεων της παρούσας συμφωνίας·
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στ)

αγορά και χρησιμοποίηση είτε για ίδιο λογαριασμό είτε εξ ονόματος των πελατών τους (και
τη μεταπώληση στους τελευταίους) υπηρεσιών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εσωτερικών μεταφορών με οποιοδήποτε μέσο,
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, των οδικών και
σιδηροδρομικών μεταφορών, καθώς και των επικουρικών υπηρεσιών για όλα τα μέσα
μεταφοράς, που απαιτούνται για την παροχή ολοκληρωμένης υπηρεσίας μεταφορών·

ζ)

κατοχή του εξοπλισμού που είναι αναγκαίος για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων.

8.

Κάθε μέρος θέτει στη διάθεση των παρόχων διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου

μέρους, με εύλογους όρους και περιορισμούς που δεν εισάγουν διακρίσεις, τις ακόλουθες
υπηρεσίες στον λιμένα: πλοήγηση, ρυμούλκηση και παροχή βοήθειας με ρυμουλκά, προμήθειες,
προμήθεια καυσίμων και ανεφοδιασμός σε νερό, συλλογή αποβλήτων και διάθεση έρματος,
υπηρεσίες λιμενάρχη, βοηθήματα ναυσιπλοΐας, υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
των πλοίων και παρέχονται από παράκτιους σταθμούς, συμπεριλαμβανομένων των επικοινωνιών,
υδροδότηση και ηλεκτροδότηση, μέσα επείγουσας επισκευής, αγκυροβόλιο, θέση πρόσδεσης και
συναφείς υπηρεσίες.

9.

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου

μέρους να παρέχουν υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών οι οποίες περιλαμβάνουν σκέλος
θαλάσσιας μεταφοράς στις οδούς εσωτερικής ναυσιπλοΐας του άλλου μέρους.

10.

Κάθε μέρος επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλάσσιων μεταφορών του άλλου

μέρους να κάνουν χρήση, χωρίς διακρίσεις και υπό τους όρους που έχουν συμφωνήσει οι
ενδιαφερόμενες εταιρείες, υπηρεσίες τροφοδότησης μεταξύ των λιμένων της Ουκρανίας ή μεταξύ
των λιμένων επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες παρέχονται από τους
παρόχους υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών που είναι εγγεγραμμένοι στο πρώτο μέρος.
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11.

Η παρούσα συμφωνία δεν θίγει την εφαρμογή των ναυτιλιακών συμφωνιών που έχουν

συναφθεί μεταξύ της Ουκρανίας και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά
ζητήματα τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας. Εάν σε ορισμένα
ζητήματα η παρούσα συμφωνία είναι λιγότερο ευνοϊκή από τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες
μεταξύ επιμέρους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, υπερισχύουν οι
πλέον ευνοϊκές διατάξεις με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων του μέρους ΕΕ και λαμβανομένης
υπόψη της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι διατάξεις της παρούσας
συμφωνίας αντικαθιστούν εκείνες προηγούμενων διμερών συμφωνιών που έχουν συναφθεί μεταξύ
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, εφόσον οι τελευταίες αυτές διατάξεις
είτε δεν συνάδουν με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, εξαιρουμένης της περίπτωσης που
αναφέρεται στην προηγούμενη πρόταση, είτε είναι ταυτόσημες. Οι διατάξεις υφιστάμενων διμερών
συμφωνιών που δεν καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 136
Σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές

1.

Για να εξασφαλισθούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των

μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας
πρόσβασης στην αγορά στον τομέα των σιδηροδρομικών, θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών
μεταφορών καθορίζονται με ενδεχόμενες ειδικές συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον στον
τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών.

2.

Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος

άρθρου, τα μέρη δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικούς τους όρους αμοιβαίας πρόσβασης
στην αγορά σε σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε την προηγουμένη της έναρξης ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
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3.

Οι διατάξεις υφιστάμενων διμερών συμφωνιών που δεν καλύπτονται από τις αναφερόμενες

στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ενδεχόμενες συμφωνίες που θα συναφθούν στο μέλλον,
παραμένουν σε ισχύ.

ΑΡΘΡΟ 137
Αεροπορικές μεταφορές

1.

Για να εξασφαλισθούν η συντονισμένη ανάπτυξη και η προοδευτική ελευθέρωση των

μεταφορών μεταξύ των μερών ανάλογα με τις αμοιβαίες εμπορικές τους ανάγκες, οι όροι αμοιβαίας
πρόσβασης στην αγορά των αεροπορικών μεταφορών θα πρέπει να καθορίζονται βάσει της
συμφωνίας για την εγκαθίδρυση Κοινού Εναέριου Χώρου ΕΕ-Ουκρανίας (εφεξής «ΚΕΧΕΟ»).

2.

Πριν από τη σύναψη της συμφωνίας ΚΕΧΕΟ, τα μέρη δεν λαμβάνουν μέτρα ούτε

προβαίνουν σε ενέργειες που εισάγουν περαιτέρω περιορισμούς ή μεγαλύτερες διακρίσεις σε
σύγκριση με την κατάσταση που επικρατούσε πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 138
Κανονιστική προσέγγιση
Η Ουκρανία προσαρμόζει τη νομοθεσία της, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών, τεχνικών και
άλλων κανόνων, προς τη νομοθεσία του μέρους ΕΕ που ισχύει ανά πάσα στιγμή στον τομέα των
αεροπορικών, θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών, στον βαθμό που εξυπηρετούνται οι σκοποί της
ελευθέρωσης και της αμοιβαίας πρόσβασης στις αγορές των μερών και διευκολύνεται η
κυκλοφορία επιβατών και εμπορευμάτων. H προσέγγιση αυτή αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής
της συμφωνίας και επεκτείνεται σταδιακά σε όλα τα στοιχεία του κεκτημένου της ΕΕ που
αναφέρονται στο παράρτημα XVII της παρούσας συμφωνίας.
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ΤΜΗΜΑ 6
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 139
Στόχοι και αρχές

1.

Τα μέρη, αναγνωρίζοντας ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων αυξάνει τις ευκαιρίες εμπορικών

συναλλαγών σε πολλούς τομείς, συμφωνούν να προωθήσουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου μεταξύ τους, ιδίως μέσω της συνεργασίας στα θέματα που προκύπτουν από το
ηλεκτρονικό εμπόριο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος κεφαλαίου.

2.

Τα μέρη συμφωνούν ότι η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου πρέπει να είναι πλήρως

συμβατή με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα προστασίας των δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζει την
εμπιστοσύνη των χρηστών του ηλεκτρονικού εμπορίου.

3.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι παραδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται ως παροχή

υπηρεσιών, κατά την έννοια του τμήματος 3 (Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών) του παρόντος
κεφαλαίου, που δεν μπορούν να υπαχθούν σε δασμούς.
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ΑΡΘΡΟ 140
Κανονιστικές πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου

1.

Τα μέρη διατηρούν διάλογο σχετικά με κανονιστικά ζητήματα που απορρέουν από το

ηλεκτρονικό εμπόριο, με τον οποίο μεταξύ άλλων θα καλυφθούν τα ακόλουθα ζητήματα:
α)

η αναγνώριση πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών υπογραφών που εκδίδονται για το κοινό και η
διευκόλυνση των διασυνοριακών υπηρεσιών πιστοποίησης,

β)

η ευθύνη ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών όσον αφορά την μεταβίβαση ή την αποθήκευση
πληροφοριών·

γ)

η μεταχείριση των ηλεκτρονικών εμπορικών επικοινωνιών που δεν ζητήθηκαν,

δ)

η προστασία των καταναλωτών στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου,

ε)

κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

2.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την

αντίστοιχη νομοθεσία των μερών για τα προαναφερόμενα ζητήματα, καθώς και σχετικά με την
εφαρμογή της εν λόγω νομοθεσίας.
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ΤΜΗΜΑ 7
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 141
Γενικές εξαιρέσεις

1

Με την επιφύλαξη των γενικών εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 472 της παρούσας

συμφωνίας, οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων XVI-A, XVI-B, XVI-Γ,
XVI-Δ, XVI-E, XVI-ΣΤ και XVIΙ της παρούσας συμφωνίας υπόκεινται στις εξαιρέσεις του
παρόντος άρθρου.

2.

Υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

συνιστούν μέσο αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ χωρών στις οποίες
επικρατούν παρόμοιες συνθήκες, ή συγκεκαλυμμένο περιορισμό της εγκατάστασης ή της
διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, καμία από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου δεν θεωρείται
ότι εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν ή να επιβάλλουν μέτρα:
α)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας ή της δημόσιας ηθικής ή
τη διατήρηση της δημόσιας τάξης·

β)

είναι αναγκαία για την προστασία της ζωής ή της υγείας των ανθρώπων, των ζώων ή των
φυτών·

γ)

αφορούν τη διατήρηση εξαντλήσιμων φυσικών πόρων, εφόσον τα μέτρα αυτά εφαρμόζονται
σε συνδυασμό με περιορισμούς επί των εγχώριων επενδυτών ή επί της εγχώριας προσφοράς ή
κατανάλωσης υπηρεσιών·

EU/UA/el 192

4116

δ)

τα οποία είναι αναγκαία για την προστασία εθνικών θησαυρών με καλλιτεχνική, ιστορική ή
αρχαιολογική αξία·

ε)

τα οποία είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης προς νόμους και κανονισμούς
που δεν αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων αυτών
που αφορούν:

i)

την πρόληψη δόλιων και απατηλών πρακτικών ή την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της
πλημμελούς εκτέλεσης συμβάσεων,

ii)

την προστασία της ιδιωτικής ζωής των φυσικών προσώπων, όσον αφορά την
επεξεργασία και τη διάδοση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, και την προστασία
του εμπιστευτικού χαρακτήρα ατομικών στοιχείων και λογαριασμών,

iii)

την ασφάλεια·
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στ)

τα οποία προσκρούουν στο άρθρο 88 παράγραφος 1 και στο άρθρο 94 της παρούσας
συμφωνίας, υπό τον όρο ότι η διαφορά στη μεταχείριση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της
δίκαιης ή αποτελεσματικής επιβολής ή είσπραξης άμεσων φόρων για οικονομικές
δραστηριότητες, επενδυτές ή παρόχους υπηρεσιών του άλλου μέρους1.

3.

Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου και των παραρτημάτων XVI-A, XVI-B, XVI-Γ, XVI-

Δ, XVI-E και XVI-ΣΤ της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται στα αντίστοιχα συστήματα
κοινωνικής ασφάλισης των μερών ή στις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο έδαφος εκάστου
μέρους και οι οποίες συνδέονται, έστω και παρεμπιπτόντως, με την άσκηση δημόσιας εξουσίας.

1

Τα μέτρα που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της δίκαιης ή αποτελεσματικής επιβολής ή
συγκέντρωσης άμεσων φόρων περιλαμβάνουν μέτρα τα οποία λαμβάνονται από μέρος, στο
πλαίσιο του δικού του συστήματος φορολογίας, τα οποία:
i) εφαρμόζονται σε επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών, που δεν έχουν μόνιμη κατοικία σε
αυτό, σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η φορολογική υποχρέωση των μη μόνιμων κατοίκων
καθορίζεται βάσει των στοιχείων φορολόγησης που προέρχονται από το έδαφος του εν λόγω
μέρους ή βρίσκονται σε αυτό· ή
ii) εφαρμόζονται σε μη μόνιμους κατοίκους προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβολή ή
συγκέντρωση φόρων στο έδαφος του εν λόγω μέρους· ή
iii) εφαρμόζονται σε μόνιμους η μη μόνιμους κατοίκους προκειμένου να αποφεύγεται η
φοροαποφυγή ή η φοροδιαφυγή, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων συμμόρφωσης· ή
iv) εφαρμόζονται σε χρήστες υπηρεσιών που παρέχονται στο ή από το έδαφος του άλλου
συμβαλλόμενου μέρους προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιβολή ή συγκέντρωση φόρων
στους εν λόγω χρήστες για στοιχεία που προέρχονται από το έδαφος του συμβαλλόμενου
μέρους· ή
v) διακρίνουν επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών που υπόκεινται σε φορολογία για
φορολογητέα στοιχεία διεθνώς από άλλους επενδυτές και παρόχους υπηρεσιών,
αναγνωρίζοντας τη διαφορά που υφίσταται μεταξύ τους ως προς τη φύση της φορολογικής
βάσης· ή
vi) καθορίζουν, χορηγούν ή διανέμουν τα εισοδήματα, τα κέρδη, τα οφέλη, τις ζημίες, τις
εκπτώσεις ή πιστώσεις των μόνιμων κατοίκων ή κλάδων υποκαταστημάτων ή μεταξύ
προσώπων ή υποκαταστημάτων που συνδέονται με το ίδιο νομικό πρόσωπο προκειμένου να
διασφαλισθεί η φορολογική βάση του μέρους.
Οι όροι ή οι έννοιες που αναφέρονται στην παράγραφο στ) της παρούσας διάταξης και στην
παρούσα υποσημείωση καθορίζονται ανάλογα με τους φορολογικούς ορισμούς και έννοιες ή
με ισοδύναμους ή παρεμφερείς ορισμούς και έννοιες, βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας του
μέρους που λαμβάνει το συγκεκριμένο μέτρο.
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ΑΡΘΡΟ 142
Φορολογικά μέτρα
Η μεταχείριση του μάλλον ευνοούμενου κράτους που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος κεφαλαίου δεν εφαρμόζεται στα φορολογικά πλεονεκτήματα που παραχωρούν ή
πρόκειται να παραχωρήσουν στο μέλλον τα μέρη βάσει συμφωνιών μεταξύ των μερών οι οποίες
αποσκοπούν στην αποφυγή της διπλής φορολόγησης.
ΑΡΘΡΟ 143
Εξαιρέσεις για λόγους ασφαλείας

1.

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

α)

απαιτείται από τα μέρη να παρέχουν πληροφορίες των οποίων τη δημοσιοποίηση θεωρούν
αντίθετη προς τα βασικά τους συμφέροντα για λόγους ασφαλείας· ή

β)

εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν μέτρα τα οποία κρίνουν απαραίτητα για την προάσπιση των
ουσιωδών συμφερόντων ασφάλειάς τους, και τα οποία:

i)

αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού,

ii)

αφορούν οικονομικές δραστηριότητες που ασκούνται αμέσως ή εμμέσως με στόχο τον
εφοδιασμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων,
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γ)

iii)

αφορούν σχάσιμα ή συντήξιμα υλικά ή τα υλικά από τα οποία παράγονται· ή

iv)

λαμβάνονται σε καιρό πολέμου ή άλλης έκτακτης κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις· ή

εμποδίζουν τα μέρη να λαμβάνουν μέτρα για την εκτέλεση υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει
με σκοπό τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 144
Τρέχουσες πληρωμές
Τα μέρη δεσμεύονται να μην επιβάλλουν περιορισμούς και επιτρέπουν να πραγματοποιούνται σε
ελεύθερα μετατρέψιμο νόμισμα όλες οι πληρωμές και οι μεταβιβάσεις στο ισοζύγιο τρεχουσών
πληρωμών μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου VIII της συμφωνίας του ΔΝΤ.
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ΑΡΘΡΟ 145
Κινήσεις κεφαλαίων

1.

Όσον αφορά τις συναλλαγές επί του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του λογαριασμού

κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
εξασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν άμεσες επενδύσεις1
σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας υποδοχής, τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και
ηλεκτρονικό εμπόριο του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας), καθώς και την εκκαθάριση ή τον
επαναπατρισμό των επενδεδυμένων αυτών κεφαλαίων και των κερδών που απορρέουν
ενδεχομένως από αυτά.

2.

Όσον αφορά άλλες συναλλαγές επί του χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του

λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας και με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
διασφαλίζουν:
α)

την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων που αφορούν πιστώσεις για εμπορικές συναλλαγές
ή για την παροχή υπηρεσιών στις οποίες συμμετέχει κάτοικος ενός εκ των μερών·

β)

την ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων που αφορούν επενδύσεις χαρτοφυλακίου και
χρηματοπιστωτικά δάνεια και πιστώσεις από τους επενδυτές του άλλου μέρους.

1

Συμπεριλαμβανομένης της κτήσης ακινήτων που αφορούν άμεσες επενδύσεις.
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3.

Η Ουκρανία αναλαμβάνει να ολοκληρώσει την ελευθέρωση των συναλλαγών επί του

χρηματοπιστωτικού λογαριασμού και του λογαριασμού κεφαλαίων του ισοζυγίου πληρωμών, η
οποία ισοδυναμεί με την ελευθέρωση στο μέρος ΕΕ πριν από τη χορήγηση της μεταχείρισης
εσωτερικής αγοράς στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών δυνάμει του άρθρου 4
παράγραφος 3 του παραρτήματος XVII της παρούσας συμφωνίας. Μια θετική εκτίμηση της
ουκρανικής νομοθεσίας σχετικά με τις κινήσεις κεφαλαίων, την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής
και τη συνέχιση της επιβολής της, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές που
περιγράφονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 του παραρτήματος XVII της παρούσας συμφωνίας,
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε απόφαση της επιτροπής εμπορίου που αποβλέπει στη
χορήγηση μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

4.

Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη δεν εισάγουν

νέους περιορισμούς στην κυκλοφορία κεφαλαίων και στις τρέχουσες πληρωμές μεταξύ κατοίκων
του μέρους ΕΕ και της Ουκρανίας και δεν καθιστούν περισσότερο περιοριστικές τις ισχύουσες
ρυθμίσεις.

ΑΡΘΡΟ 146
Μέτρα διασφάλισης
Με την επιφύλαξη των λοιπών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας, όταν, σε εξαιρετικές
περιστάσεις, οι πληρωμές ή οι κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ των μερών προκαλούν, ή απειλούν να
προκαλέσουν, σοβαρές δυσχέρειες για την εφαρμογή της συναλλαγματικής πολιτικής ή της
νομισματικής πολιτικής1 σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην
Ουκρανία, τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν μέτρα διασφάλισης όσον αφορά τις
κινήσεις κεφαλαίων μεταξύ του μέρους ΕΕ και της Ουκρανίας για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους
έξι μήνες, εφόσον τα μέτρα αυτά είναι απολύτως αναγκαία. Το μέρος που θεσπίζει το μέτρο
διασφάλισης ενημερώνει αμέσως το άλλο μέρος για τη θέσπιση του μέτρου αυτού και υποβάλλει,
το συντομότερο δυνατόν, χρονοδιάγραμμα για την άρση αυτού του μέτρου.

1

Συμπεριλαμβανομένων σοβαρών δυσχερειών στο ισοζύγιο πληρωμών.
EU/UA/el 198

4122

ΑΡΘΡΟ 147
Διατάξεις διευκόλυνσης και περαιτέρω ελευθέρωσης

1.

Τα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις για να διευκολύνουν την κυκλοφορία κεφαλαίων

μεταξύ των μερών, ώστε να προωθήσουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας.

2.

Κατά τα πρώτα τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας,

τα μέρη λαμβάνουν τα μέτρα που επιτρέπουν τη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την
περαιτέρω σταδιακή εφαρμογή των κανόνων του μέρους ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία
των κεφαλαίων.

3.

Έως το τέλος του πέμπτου έτους μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου επανεξετάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και καθορίζει τις
λεπτομέρειες για περαιτέρω ελευθέρωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 148
Στόχοι
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη συμβολή των διαφανών, αμερόληπτων, ανταγωνιστικών και ανοικτών
διαγωνιστικών διαδικασιών στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και καθορίζουν ως στόχο τους το
αποτελεσματικό, αμοιβαίο και σταδιακό άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών συμβάσεων.
Το παρόν κεφάλαιο προβλέπει αμοιβαία πρόσβαση στις αγορές δημόσιων συμβάσεων με βάση την
αρχή της εθνικής μεταχείρισης σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τις δημόσιες
συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης στον παραδοσιακό τομέα, καθώς και στον τομέα των
οργανισμών κοινής ωφέλειας. Προβλέπει τη σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων της Ουκρανίας με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων,
συνοδευόμενη από θεσμική μεταρρύθμιση και δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος δημόσιων
συμβάσεων, βασιζόμενου στις αρχές που διέπουν τις δημόσιες συμβάσεις του μέρους ΕΕ, καθώς
και στους όρους και ορισμούς που καθορίζονται στην οδηγία 2004/18/EΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (εφεξής «η οδηγία
2004/18/ΕΚ») και στην οδηγία 2004/17/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του
ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (εφεξής «η οδηγία
2004/17/ΕΚ»).
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ΑΡΘΡΟ 149
Πεδίο εφαρμογής

1.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών,

καθώς και σε συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στους τομείς κοινής ωφελείας και σε
συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών.

2.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε κάθε συμβαλλόμενη αρχή και σε κάθε συμβαλλόμενη

οντότητα που πληροί τους ορισμούς του ενωσιακού κεκτημένου στον τομέα των δημόσιων
συμβάσεων (εφεξής «οι συμβαλλόμενες αρχές» και στις δύο περιπτώσεις). Καλύπτει επίσης τους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου και τις δημόσιες επιχειρήσεις στους τομείς κοινής ωφελείας, όπως
οι κρατικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τις σχετικές δραστηριότητες και οι ιδιωτικές
επιχειρήσεις που λειτουργούν με βάση ειδικά και αποκλειστικά δικαιώματα στους τομείς κοινής
ωφελείας.

3.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε συμβάσεις των οποίων η αξία υπερβαίνει τα κατώτατα

όρια που καθορίζονται στο παράρτημα XXI-ΙΣΤ.
Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας δημόσιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο
ποσό, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Κατά την εφαρμογή των κατώτατων αυτών ορίων, η
Ουκρανία θα υπολογίσει και θα μετατρέψει τις τιμές αυτές στο εθνικό της νόμισμα, με εφαρμογή
της τιμής συναλλάγματος της Εθνικής της Τράπεζας.
Τα κατώτατα αυτά όρια αναθεωρούνται τακτικά κάθε δύο έτη, αρχής γενομένης το πρώτο ζυγό
έτος μετά τη θέση σε ισχύ της συμφωνίας, με βάση τη μέση ημερήσια τιμή του ευρώ, εκφραζόμενη
σε Ειδικά Τραβηχτικά Δικαιώματα, κατά την εικοσιτετράμηνη χρονική περίοδο η οποία λήγει την
τελευταία ημέρα του Αυγούστου που προηγείται της αναθεώρησης με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου. Η
αναθεωρημένη κατά τον τρόπο αυτό αξία των κατώτατων ορίων στρογγυλοποιείται, ενδεχομένως,
προς τα κάτω στην πλησιέστερη χιλιάδα ευρώ. Η αναθεώρηση των κατώτατων ορίων θα υιοθετηθεί
από την επιτροπή εμπορίου σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στον τίτλο VII (Θεσμικές,
γενικές και τελικές διατάξεις) της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 150
Θεσμικό πλαίσιο

1.

Τα μέρη καθορίζουν ή διατηρούν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τους κατάλληλους

μηχανισμούς που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του συστήματος δημόσιων συμβάσεων και
την εφαρμογή των σχετικών αρχών.

2.

Στο πλαίσιο της θεσμικής μεταρρύθμισης, η Ουκρανία ορίζει ειδικότερα:

α)

κεντρικό εκτελεστικό όργανο, υπεύθυνο για την οικονομική πολιτική, στο οποίο ανατίθεται η
διασφάλιση συνεκτικής πολιτικής σε όλους τους τομείς που συνδέονται με τις δημόσιες
συμβάσεις. Ένα τέτοιο όργανο θα διευκολύνει και θα συντονίσει την εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου και θα κατευθύνει τη διαδικασία της νομοθετικής προσέγγισης

β)

ένα αμερόληπτο και ανεξάρτητο όργανο στο οποίο ανατίθεται η επανεξέταση των
αποφάσεων που λαμβάνουν οι αναθέτουσες αρχές ή οντότητες κατά τη σύναψη των
συμβάσεων. Στο πλαίσιο αυτό, «ανεξάρτητο» σημαίνει ότι το εν λόγω όργανο αποτελεί
δημόσια αρχή, χωριστή από όλες τις αναθέτουσες οντότητες και τους οικονομικούς φορείς.
Οι αποφάσεις που θα λαμβάνει το εν λόγω όργανο είναι δυνατό να υπόκεινται σε δικαστικό
έλεγχο.

3.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι εκτελούνται στην πράξη οι αποφάσεις των αρχών που φέρουν την

ευθύνη για τον έλεγχο των καταγγελιών.
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ΑΡΘΡΟ 151
Βασικά πρότυπα που διέπουν την ανάθεση των συμβάσεων

1.

Το αργότερο έξι μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη

συμμορφώνονται με σειρά βασικών προτύπων για την ανάθεση όλων των συμβάσεων, όπως
ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 15 του παρόντος άρθρου. Τα βασικά πρότυπα απορρέουν άμεσα
από τους κανόνες και τις αρχές των δημόσιων συμβάσεων, όπως διέπονται από το κεκτημένο της
ΕΕ στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, περιλαμβανομένων των αρχών της μη εισαγωγής
διακρίσεων, της ίσης μεταχείρισης, της διαφάνειας και της αναλογικότητας.
Δημοσίευση

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι όλοι οι προβλεπόμενοι διαγωνισμοί δημοσιεύονται σε κατάλληλο

μέσο ενημέρωσης με ικανοποιητικό τρόπο:
α)

για να επιτραπεί στην αγορά να ανοίξει στον ανταγωνισμό· και

β)

για να επιτραπεί στους τυχόν ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να έχουν κατάλληλη
πρόσβαση στις πληροφορίες που αφορούν τον προβλεπόμενο διαγωνισμό πριν από την
ανάθεση της σύμβασης και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη της σύμβασης.

3.

Η δημοσίευση είναι κατάλληλη προς το οικονομικό συμφέρον της σύμβασης των

οικονομικών φορέων.

EU/UA/el 203

4127

4.

Η δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα βασικά στοιχεία της σύμβασης που πρέπει να

ανατεθεί, τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, τη μέθοδο ανάθεσης, τα κριτήρια ανάθεσης της
σύμβασης και κάθε άλλη επιπλέον πληροφορία που χρειάζονται ευλόγως οι οικονομικοί φορείς για
να αποφασίσουν κατά πόσον πρέπει να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τη σύναψη της
σύμβασης.
Ανάθεση συμβάσεων

5.

Όλες οι συμβάσεις ανατίθενται με διαφανείς και αμερόληπτες διαδικασίες ανάθεσης που

αποκλείουν πρακτικές διαφθοράς. Ο αμερόληπτος αυτός χαρακτήρας διασφαλίζεται ιδίως με την
περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης κατά τρόπο που να μη δημιουργεί δυσμενείς διακρίσεις,
με την ισότιμη πρόσβαση όλων των οικονομικών φορέων, με τον καθορισμό κατάλληλων
προθεσμιών, καθώς και με τη θέσπιση διαφανούς και αντικειμενικής προσέγγισης.

6.

Όταν περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του έργου, της προμήθειας ή της υπηρεσίας που

απαιτείται, οι αναθέτουσες αρχές χρησιμοποιούν γενικές περιγραφές επιδόσεων και λειτουργιών,
καθώς και διεθνή, ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα.

7.

Στην περιγραφή των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για ένα έργο, μια προμήθεια ή μια

υπηρεσία δεν γίνεται μνεία συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης ή ιδιαίτερων μεθόδων
κατασκευής ούτε αναφορά σε σήμα, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή τύπο ή σε συγκεκριμένη καταγωγή ή
παραγωγή, εκτός αν η εν λόγω μνεία δικαιολογείται από το αντικείμενο της σύμβασης και
συνοδεύεται από τους όρους «ή ισοδύναμο». Η χρησιμοποίηση γενικών περιγραφών εκτέλεσης ή
λειτουργιών θεωρείται προτιμότερη.
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8.

Οι αναθέτουσες οντότητες δεν επιβάλλουν όρους που οδηγούν σε άμεση ή έμμεση δυσμενή

διάκριση κατά των οικονομικών φορέων του άλλου μέρους, όπως η απαίτηση σύμφωνα με την
οποία οι οικονομικοί φορείς που ενδιαφέρονται για τη σύμβαση πρέπει να είναι εγκατεστημένοι
στην ίδια χώρα, περιοχή ή έδαφος με της αναθέτουσας οντότητας.
Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, στις περιπτώσεις που δικαιολογείται από τις ειδικές περιστάσεις
της σύμβασης, ο επιλεγείς υποψήφιος μπορεί να κληθεί να εγκαταστήσει ορισμένες υποδομές της
επιχείρησής του στον τόπο εκτέλεσης.

9.

Καθορίζονται επαρκείς προθεσμίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος και για την υποβολή

προσφορών, ώστε να επιτραπεί στους οικονομικούς φορείς του άλλου μέρους να αξιολογήσουν
δεόντως τους υποψηφίους και να προετοιμάσουν την προσφορά τους.

10.

Όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους

εφαρμοστέους κανόνες, τα κριτήρια επιλογής και τα κριτήρια ανάθεσης. Οι κανόνες αυτοί πρέπει
να εφαρμόζονται εξίσου σε όλους τους συμμετέχοντες.

11.

Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να καλέσουν περιορισμένο αριθμό υποψηφίων να

υποβάλουν προσφορά, υπό την προϋπόθεση ότι:
α)

η πρόσκληση αυτή γίνεται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις·· και

β)

η επιλογή βασίζεται μόνο σε αντικειμενικούς παράγοντες, όπως η εμπειρία των υποψηφίων
στον συγκεκριμένο τομέα, το μέγεθος και η υποδομή των επιχειρήσεών τους ή οι τεχνικές και
επαγγελματικές ικανότητές τους.
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Κατά την πρόσκληση περιορισμένου αριθμού υποψηφίων για την υποβολή προσφοράς, πρέπει να
λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς ανταγωνισμού.

12.

Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να εφαρμόσουν διαδικασίες με διαπραγμάτευση μόνο σε

εξαιρετικές και συγκεκριμένες περιπτώσεις, όταν η εφαρμογή των διαδικασιών αυτών δεν
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό.

13.

Οι αναθέτουσες οντότητες μπορούν να εφαρμόσουν συστήματα προεπιλογής μόνον εφόσον ο

κατάλογος των προεπιλεγέντων φορέων καταρτίζεται με επαρκώς δημοσιοποιημένη, διαφανή και
ανοικτή διαδικασία. Οι συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ενός τέτοιου συστήματος
ανατίθενται επίσης χωρίς διακρίσεις.

14.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι οι συμβάσεις ανατίθενται με διαφανή τρόπο στον αιτούντα που

υπέβαλε την πλέον προσφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά ή την προσφορά με την
χαμηλότερη τιμή, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης και τους διαδικαστικούς κανόνες που έχουν
καθοριστεί και κοινοποιηθεί εκ των προτέρων. Οι τελικές αποφάσεις κοινοποιούνται αμελλητί σε
όλους τους αιτούντες. Κατόπιν αιτήματος μη επιλεγέντος υποψηφίου, οι λόγοι απόρριψης
διευκρινίζονται λεπτομερώς, ώστε να επιτραπεί η επανεξέταση της απόφασης.
Δικαστική προστασία

15.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι κάθε πρόσωπο που έχει ή είχε συμφέρον να συνάψει συγκεκριμένη

σύμβαση και το οποίο υπέστη ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από μια εικαζόμενη παράβαση,
δικαιούται αποτελεσματικής και αμερόληπτης δικαστικής προστασίας κατά κάθε απόφασης της
αναθέτουσας οντότητας που έχει σχέση με την ανάθεση της εν λόγω σύμβασης. Οι αποφάσεις που
λαμβάνονται κατά τη διάρκεια και στο τέλος μιας τέτοιας διαδικασίας επανεξέτασης δημοσιεύονται
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων
οικονομικών φορέων.
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ΑΡΘΡΟ 152
Σχεδιασμός της προσέγγισης των νομοθεσιών

1.

Πριν από την έναρξη της προσέγγισης των νομοθεσιών, η Ουκρανία υποβάλλει στην

επιτροπή εμπορίου αναλυτικό χάρτη πορείας για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου με
χρονοδιαγράμματα και ορόσημα που θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλες τις μεταρρυθμίσεις ως προς
την προσέγγιση των νομοθεσιών και τη δημιουργία θεσμικής υποδομής. Ο εν λόγω χάρτης πορείας
είναι σύμφωνος με τις φάσεις και τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται στο παράρτημα XXI-A
της παρούσας συμφωνίας.

2.

Ο χάρτης πορείας θα καλύψει όλες τις πτυχές της μεταρρύθμισης και το γενικό νομικό

πλαίσιο για την εφαρμογή των δραστηριοτήτων δημόσιων συμβάσεων, ιδίως: την προσέγγιση των
νομοθεσιών για τις δημόσιες συμβάσεις, τις συμβάσεις στον τομέα κοινής ωφελείας, τις συμβάσεις
παραχώρησης και τις διαδικασίες επανεξέτασης, καθώς και την ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων των αναθεωρητικών οργάνων και των
μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας.

3.

Έπειτα από ευνοϊκή γνώμη της επιτροπής εμπορίου, ο εν λόγω χάρτης πορείας θεωρείται ως

το έγγραφο αναφοράς για την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Η Ένωση θα καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την παροχή συνδρομής στην Ουκρανία κατά την εφαρμογή του χάρτη
πορείας.
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ΑΡΘΡΟ 153
Προσέγγιση των νομοθεσιών

1.

Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η ισχύουσα και η μελλοντική νομοθεσία της στον τομέα των

δημόσιων συμβάσεων θα καταστεί σταδιακά συμβατή με το ενωσιακό κεκτημένο στον τομέα των
δημόσιων συμβάσεων.

2.

Η προσέγγιση των νομοθεσιών πραγματοποιείται σε διαδοχικές φάσεις, όπως καθορίζεται

στο παράρτημα XXI-A και στα παραρτήματα XXI-B έως XXI-E, XXI-Ζ, XXI-H, και XXI-Ι της
παρούσας συμφωνίας. Τα παραρτήματα XXI-ΣΤ και XXI-Θ της παρούσας συμφωνίας
επισημαίνουν μη υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να μεταφερθούν στο εσωτερικό δίκαιο, ενώ τα
παραρτήματα ΧΧΙ-ΙΑ έως ΙΔ της παρούσας συμφωνίας επισημαίνουν στοιχεία του ενωσιακού
κεκτημένου που παραμένουν εκτός του πεδίου εφαρμογής της προσέγγισης των νομοθεσιών. Στη
διαδικασία αυτή, λαμβάνονται δεόντως υπόψη η αντίστοιχη νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου και τα μέτρα εφαρμογής που έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και, αν παραστεί
ανάγκη, οι τυχόν τροποποιήσεις που θα έχουν επέλθει εν τω μεταξύ στο ενωσιακό κεκτημένο. Η
εφαρμογή κάθε φάσης αξιολογείται από την επιτροπή εμπορίου και, έπειτα από θετική αξιολόγηση
εκ μέρους της εν λόγω επιτροπής, συνδέεται με την αμοιβαία παροχή πρόσβασης στην αγορά, όπως
καθορίζεται στο παράρτημα ΧΧΙ-Α της παρούσας συμφωνίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κοινοποιεί
αμελλητί στην Ουκρανία τυχόν τροποποιήσεις του ενωσιακού κεκτημένου. Παρέχει κατάλληλες
συμβουλές και τεχνική βοήθεια για την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών.

3.

Τα μέρη συμφωνούν ότι η επιτροπή εμπορίου προβαίνει στην αξιολόγηση της επόμενης

φάσης μόλις εκτελεστούν και εγκριθούν τα μέτρα εφαρμογής του προηγούμενου σταδίου σύμφωνα
με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
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4.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι πτυχές και οι τομείς των δημόσιων συμβάσεων που δεν

καλύπτονται από το παρόν άρθρο συνάδουν προς τις αρχές της διαφάνειας, της μη εισαγωγής
διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης, όπως καθορίζεται στο άρθρο 151 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 154
Πρόσβαση στην αγορά

1.

Τα μέρη συμφωνούν ότι το αποτελεσματικό και αμοιβαίο άνοιγμα των αντίστοιχων αγορών

τους θα επιτευχθεί σταδιακά και ταυτόχρονα. Κατά τη διαδικασία της προσέγγισης των
νομοθεσιών, η έκταση της αμοιβαία παρεχόμενης πρόσβασης στην αγορά συνδέεται με την
επιτευχθείσα πρόοδο κατά τη διαδικασία αυτή, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXI-A της παρούσας
συμφωνίας.

2.

Η επόμενη φάση ανοίγματος της αγοράς αποφασίζεται, αφού γίνει αξιολόγηση της ποιότητας

της νομοθεσίας που έχει υιοθετηθεί και της πρακτικής εφαρμογής της. Η αξιολόγηση αυτή
πραγματοποιείται τακτικά από την επιτροπή εμπορίου.

3.

Στον βαθμό που ένα μέρος έχει ανοίξει, σύμφωνα με το παράρτημα XXI-A της παρούσας

συμφωνίας, την αγορά συμβάσεων στο άλλο μέρος, το μέρος ΕΕ επιτρέπει στις ουκρανικές
εταιρείες να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ανάθεσης - ανεξάρτητα από το αν είναι
εγκατεστημένες στο μέρος ΕΕ ή όχι - σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τις δημόσιες
συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις εταιρείες του
μέρους ΕΕ. Η Ουκρανία επιτρέπει στις εταιρείες του μέρους ΕΕ να έχουν πρόσβαση στις
διαδικασίες ανάθεσης - ανεξάρτητα από το αν είναι εγκατεστημένες στην Ουκρανία ή όχι σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις, με μεταχείριση όχι λιγότερο
ευνοϊκή από εκείνη που παρέχεται στις ουκρανικές εταιρείες.
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4.

Μετά την εφαρμογή της τελευταίας φάσης της διαδικασίας προσέγγισης των νομοθεσιών, τα

μέρη θα εξετάσουν τη δυνατότητα αμοιβαίας παροχής πρόσβασης στην αγορά όσον αφορά τις
συμβάσεις των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από τα κατώτατα όρια που καθορίζονται στο
άρθρο 149 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

5.

Η Φινλανδία επιφυλάσσεται να λάβει θέση όσον αφορά τις νήσους Aland.
ΑΡΘΡΟ 155
Ενημέρωση

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν την επαρκή ενημέρωση των αναθετουσών οντοτήτων και των

οικονομικών φορέων όσον αφορά τις διαδικασίες δημόσιων συμβάσεων, μεταξύ άλλων μέσω της
δημοσίευσης όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων και διοικητικών αποφάσεων.

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν την αποτελεσματική δημοσιοποίηση των προκηρύξεων διαγωνισμών.
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ΑΡΘΡΟ 156
Συνεργασία

1.

Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους με την ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών

σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και τα κανονιστικά πλαίσια.

2.

Το μέρος ΕΕ διευκολύνει την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου, μεταξύ άλλων μέσω της

τεχνικής βοήθειας, κατά περίπτωση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI σχετικά με την
οικονομική συνεργασία (Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την καταπολέμηση της απάτης)
της παρούσας συμφωνίας, λαμβάνονται ειδικές αποφάσεις για τη χρηματοδοτική βοήθεια μέσω των
κατάλληλων μηχανισμών και των μέσων χρηματοδότησης της ΕΕ.

3.

Στο παράρτημα XXI-ΙΕ της παρούσας συμφωνίας περιλαμβάνεται ενδεικτικός κατάλογος

των θεμάτων συνεργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 157
Στόχοι
Οι στόχοι του παρόντος κεφαλαίου είναι:
α)

να διευκολυνθεί η παραγωγή και η εμπορευματοποίηση των καινοτόμων και δημιουργικών
προϊόντων στα μέρη· και

β)

να επιτευχθεί επαρκές και αποτελεσματικό επίπεδο προστασίας και επιβολής των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 158
Φύση και έκταση των υποχρεώσεων

1.

Τα μέρη εξασφαλίζουν την κατάλληλη και αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συνθηκών

που αφορούν τη διανοητική ιδιοκτησία στις οποίες είναι μέρη, συμπεριλαμβανομένης της
συμφωνίας για τις εμπορικές πτυχές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, η οποία
περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΓ της συμφωνίας ΠΟΕ (εφεξής «η συμφωνία TRIPS»). Οι
διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου συμπληρώνουν και διευκρινίζουν περαιτέρω τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις μεταξύ των μερών βάσει της συμφωνίας TRIPS και άλλων διεθνών συνθηκών στο
πλαίσιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.

Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

περιλαμβάνουν τα δικαιώματα του δημιουργού, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων
δημιουργού λογισμικών και βάσεων δεδομένων, και τα συγγενικά δικαιώματα, τα δικαιώματα που
αφορούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας για βιοτεχνολογικές εφευρέσεις, τα σήματα, τις εμπορικές
επωνυμίες, εφόσον προστατεύονται ως αποκλειστικά δικαιώματα ιδιοκτησίας δυνάμει του οικείου
εγχώριου δικαίου, τα σχέδια και υποδείγματα, τις διατάξεις (τοπογραφίες) ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων, τις γεωγραφικές ενδείξεις, συμπεριλαμβανομένων των ονομασιών προέλευσης, τις
ενδείξεις προέλευσης, τις φυτικές ποικιλίες, την προστασία του απορρήτου των πληροφοριών και
την προστασία κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως αναφέρονται στο άρθρο 10α της σύμβασης
των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας (1967) (εφεξής «η σύμβαση των
Παρισίων»).
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ΑΡΘΡΟ 159
Μεταφορά τεχνολογίας

1.

Τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σχετικά με τις εγχώριες και

διεθνείς πρακτικές και πολιτικές τους που επηρεάζουν τη μεταφορά της τεχνολογίας. Η ανταλλαγή
αυτή περιλαμβάνει, κυρίως, μέτρα για τη διευκόλυνση των ροών πληροφοριών, των
επιχειρηματικών κοινοπραξιών, της αδειοδότησης και των συμφωνιών υπεργολαβίας σε εθελοντική
βάση. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη δημιουργία κατάλληλου
και ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη μεταφορά τεχνολογίας στις χώρες υποδοχής,
συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων όπως το σχετικό νομικό πλαίσιο και η ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού.

2.

Τα μέρη διασφαλίζουν την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των κατόχων δικαιωμάτων

διανοητικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 160
Ανάλωση δικαιωμάτων
Τα μέρη είναι ελεύθερα να καθιερώσουν δικό τους σύστημα για την ανάλωση των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της συμφωνίας TRIPS.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 161
Χορήγηση προστασίας
Τα μέρη συμμορφώνονται με τα εξής:
α)

τα άρθρα 1 έως 22 της διεθνούς σύμβασης για την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή
εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφημάτων και των οργανισμών ραδιοφωνίας και
τηλεόρασης (1961) (εφεξής «η σύμβαση της Ρώμης»)·

β)

τα άρθρα 1 έως 18 της σύμβασης της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και
καλλιτεχνικών έργων (1886, τελευταία τροποποίηση το 1979) (εφεξής «η σύμβαση της
Βέρνης»)·

γ)

τα άρθρα 1 έως 14 της Συνθήκης (1996) του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητικής
Ιδιοκτησίας (εφεξής «WIPO») για την πνευματική ιδιοκτησία (εφεξής «WCT»)· και

δ)

τα άρθρα 1 έως 23 της συνθήκης του ΠΟΔΙ για τις εκτελέσεις και τα φωνογραφήματα (1996).
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ΑΡΘΡΟ 162
Διάρκεια των δικαιωμάτων του δημιουργού

1.

Τα δικαιώματα ενός δημιουργού λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου κατά την έννοια του

άρθρου 2 της Σύμβασης της Βέρνης προστατεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του
δημιουργού και εβδομήντα έτη μετά τον θάνατό του, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατά την
οποία το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό.

2.

Σε περίπτωση έργου κοινής δημιουργίας, η διάρκεια που αναφέρεται στην παράγραφο 1

υπολογίζεται από τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος δημιουργού.

3.

Για τα ανώνυμα ή ψευδώνυμα έργα, η διάρκεια προστασίας είναι εβδομήντα έτη αφότου το

έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό. Πάντως, όταν το υιοθετηθέν από τον δημιουργό
ψευδώνυμο δεν αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητα του ή αν ο δημιουργός αποκαλύψει την
ταυτότητα του κατά την περίοδο που αναφέρεται στη πρώτη πρόταση, εφαρμόζεται η διάρκεια της
προστασίας που ορίζεται στη παράγραφο 1.

4.

Όταν ένα έργο δημοσιεύεται σε τόμους, τμήματα, τεύχη, αριθμούς ή επεισόδια, και η

διάρκεια προστασίας αρχίζει από τη στιγμή που το έργο κατέστη νομίμως προσιτό στο κοινό, η
διάρκεια προστασίας υπολογίζεται για κάθε μέρος χωριστά.

5.

Στην περίπτωση έργων, η διάρκεια προστασίας των οποίων δεν έχει υπολογιστεί μετά τον

θάνατο του δημιουργού ή των δημιουργών και τα οποία δεν κατέστησαν νομίμως προσιτά στο
κοινό εντός εβδομήντα ετών από τη δημιουργία τους, η προστασία λήγει.
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ΑΡΘΡΟ 163
Διάρκεια της προστασίας των κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων

1.

Ο κύριος σκηνοθέτης ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου θεωρείται ως

δημιουργός του ή ένας από τους δημιουργούς του. Τα μέρη είναι ελεύθερα να ορίσουν και άλλους
συνδημιουργούς.

2.

Η διάρκεια προστασίας ενός κινηματογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου λήγει έπειτα από

εβδομήντα τουλάχιστον έτη μετά τον θάνατο του τελευταίου επιζώντος μίας ομάδας
συγκεκριμένων προσώπων, είτε τα πρόσωπα αυτά έχουν ορισθεί ως συνδημιουργοί είτε όχι. Η
ομάδα αυτή περιλαμβάνει τουλάχιστον τον κύριο σκηνοθέτη, τον σεναριογράφο, τον συγγραφέα
των διαλόγων και τον συνθέτη της μουσικής που γράφτηκε ειδικά για να χρησιμοποιηθεί στο
κινηματογραφικό ή οπτικοακουστικό έργο.

ΑΡΘΡΟ 164
Διάρκεια των συγγενικών δικαιωμάτων

1.

Τα δικαιώματα των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών αποσβέννυνται τουλάχιστον

πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της ερμηνείας ή εκτέλεσης. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου
αυτής γίνει νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση στο κοινό της υλικής ενσωμάτωσης της εν
λόγω ερμηνείας ή εκτέλεσης, τα δικαιώματα αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την
ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα
με το ποια έγινε πρώτη.
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2.

Τα δικαιώματα των παραγωγών φωνογραφημάτων αποσβέννυνται τουλάχιστον πενήντα έτη

μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, εάν το φωνογράφημα έχει δημοσιευθεί νομίμως στη
διάρκεια της περιόδου αυτής, τα εν λόγω δικαιώματα λήγουν τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την
ημερομηνία της πρώτης νόμιμης δημοσίευσης. Εάν δεν έχει πραγματοποιηθεί νόμιμη δημοσίευση
κατά την περίοδο που μνημονεύεται στην πρώτη πρόταση και εάν το φωνογράφημα έχει
παρουσιαστεί νομίμως στο κοινό κατά την περίοδο αυτή, τα δικαιώματα λήγουν πενήντα έτη από
την ημερομηνία της πρώτης νόμιμης παρουσίασης στο κοινό.

3.

Τα δικαιώματα των παραγωγών της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινίας αποσβέννυνται

τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την υλική ενσωμάτωση. Ωστόσο, αν εντός της περιόδου αυτής γίνει
νόμιμη δημοσίευση ή νόμιμη παρουσίαση της ταινίας στο κοινό, τα δικαιώματα αποσβέννυνται
τουλάχιστον πενήντα έτη μετά την ημερομηνία της πρώτης αυτής δημοσίευσης ή της πρώτης αυτής
παρουσίασης στο κοινό, ανάλογα με το ποια έγινε πρώτη. Ως «ταινία» νοείται κινηματογραφικό ή
οπτικοακουστικό έργο ή κινούμενες εικόνες, ανεξάρτητα από το αν συνοδεύονται από ήχο ή όχι.

4.

Τα δικαιώματα των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών εκπνέουν το ενωρίτερο 50 έτη μετά την

πρώτη μετάδοση μιας εκπομπής, είτε αυτή μεταδίδεται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως,
συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής μετάδοσης.
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ΑΡΘΡΟ 165
Προστασία προτέρως αδημοσίευτων έργων
Κάθε πρόσωπο το οποίο, μετά τη λήξη της προστασίας του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας,
για πρώτη φορά δημοσιεύει νομίμως ή παρουσιάζει νομίμως στο κοινό, έργο προτέρως
αδημοσίευτο, δικαιούται προστασίας ανάλογης με τα περιουσιακά δικαιώματα του δημιουργού. Η
διάρκεια προστασίας των δικαιωμάτων αυτών είναι είκοσι πέντε έτη από τη στιγμή που για πρώτη
φορά το έργο δημοσιεύθηκε νομίμως ή παρουσιάστηκε νομίμως στο κοινό.

ΑΡΘΡΟ 166
Σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις
Τα μέρη μπορούν επίσης να προστατεύουν τις σχολιασμένες και επιστημονικές δημοσιεύσεις
έργων που έχουν γίνει κτήμα του δημοσίου. Η μέγιστη διάρκεια προστασίας αυτών των
δικαιωμάτων είναι τριάντα έτη από τη στιγμή που το έργο δημοσιεύθηκε νομίμως για πρώτη φορά.
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ΑΡΘΡΟ 167
Προστασία των φωτογραφιών
Οι φωτογραφίες που είναι πρωτότυπες, με την έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής
πνευματικής εργασίας του δημιουργού τους, προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 162 της
παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη μπορούν να προβλέπουν την προστασία άλλων φωτογραφιών.

ΑΡΘΡΟ 168
Συνεργασία για τη συλλογική διαχείριση των δικαιωμάτων
Τα μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη σύναψης συμφωνιών μεταξύ των αντίστοιχων εταιρειών τους
συλλογικής διαχείρισης με σκοπό την αμοιβαία εξασφάλιση της ευκολότερης πρόσβασης και
χορήγησης αδειών για τη χρήση περιεχομένου μεταξύ των εδαφών των μερών, καθώς και την
εξασφάλιση της αμοιβαίας μεταβίβασης των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης για τη χρήση των έργων
ή άλλων προστατευόμενων αντικειμένων των μερών. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι αντίστοιχες
εταιρείες τους συλλογικής διαχείρισης είναι απαραίτητο να επιτύχουν υψηλό επίπεδο
εξορθολογισμού και διαφάνειας όσον αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
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ΑΡΘΡΟ 169
Δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης

1.

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως υλική ενσωμάτωση νοείται η ενσωμάτωση ήχων

και εικόνων ή της παράστασής τους, μέσω της οποίας μπορούν να γίνουν αντιληπτοί, να
αναπαραχθούν ή να παρουσιαστούν μέσω ειδικής συσκευής.

2.

Τα μέρη παρέχουν στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό δικαίωμα να

επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική ενσωμάτωση των ερμηνειών ή εκτελέσεών τους.

3.

Τα μέρη παρέχουν στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να

επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών τους είτε οι εκπομπές αυτές
μεταδίδονται ενσυρμάτως είτε ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή δορυφορικής
μετάδοσης.

4.

Ο ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός δεν έχει το δικαίωμα που προβλέπεται στην παράγραφο 2

όταν αναμεταδίδει απλώς μέσω καλωδίου εκπομπές ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών.
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ΑΡΘΡΟ 170
Ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές και παρουσίαση στο κοινό

1.

Κατά την έννοια του παρόντος άρθρου:

α)

ως «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» νοείται η μετάδοση ήχων ή εικόνων και ήχων ή των
παραστάσεών τους με ασύρματα μέσα με σκοπό τη λήψη τους από το κοινό, η μετάδοση
μέσω δορυφόρου, και η μετάδοση κρυπτογραφημένων σημάτων, εφόσον τα μέσα για την
αποκρυπτογράφησή τους παρέχονται στο κοινό από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό ή με τη
συναίνεσή του·

β)

ως «παρουσίαση στο κοινό» νοείται η μετάδοση στο κοινό με κάθε μέσο, εκτός από τη
ραδιοτηλεοπτική εκπομπή, των ήχων μιας εκτέλεσης ή των ήχων ή των αναπαραστάσεων
ήχων που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3, η
«παρουσίαση στο κοινό» περιλαμβάνει την παροχή της δυνατότητας ακοής από το κοινό των
ήχων ή των παραστάσεών τους που έχουν ενσωματωθεί σε φωνογράφημα.

2.

Τα μέρη προβλέπουν για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές το αποκλειστικό

δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση και την
παρουσίαση στο κοινό των εκτελέσεών τους, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση
αποτελεί ήδη μέρος ραδιοτηλεοπτικής εκπομπής ή γίνεται από υλική ενσωμάτωση.
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3.

Τα μέρη παρέχουν στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές και στους παραγωγούς

φωνογραφημάτων το δικαίωμα ενιαίας και εύλογης αμοιβής για τη χρήση των φωνογραφημάτων
τους που δημοσιεύονται για εμπορικούς σκοπούς ή αναπαραγωγής των εν λόγω φωνογραφημάτων,
για ραδιοτηλεοπτική ασύρματη μετάδοση ή για οποιαδήποτε παρουσίαση στο κοινό, και για να
εξασφαλίζεται ότι η αμοιβή αυτή κατανέμεται μεταξύ των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών
και των παραγωγών των φωνογραφημάτων. Τα μέρη, ελλείψει συμφωνίας μεταξύ καλλιτεχνών
ερμηνευτών ή εκτελεστών και παραγωγών φωνογραφημάτων, μπορούν να θεσπίζουν τους όρους
για την κατανομή αυτής της αμοιβής μεταξύ τους.

4.

Τα μέρη προβλέπουν για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς το αποκλειστικό δικαίωμα να

επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την ασύρματη ραδιοτηλεοπτική αναμετάδοση των εκπομπών τους,
καθώς και την παρουσίαση των εκπομπών τους στο κοινό, εάν η παρουσίαση αυτή γίνεται σε μέρη
όπου η είσοδος επιτρέπεται στο κοινό έναντι καταβολής αντιτίμου.

ΑΡΘΡΟ 171
Δικαίωμα διανομής

1.

Τα μέρη παρέχουν στους δημιουργούς, όσον αφορά το πρωτότυπο ή αντίγραφο των έργων

τους, το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διανομή τους στο κοινό με
οποιαδήποτε μορφή μέσω πώλησης ή άλλως.

2.

Τα μέρη προβλέπουν το αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης στο κοινό, μέσω πωλήσεως ή με

άλλους τρόπους, των αντικειμένων που σημειώνονται στα στοιχεία α) έως δ) της παρούσας
παραγράφου, συμπεριλαμβανομένων και των αντιγράφων τους:
α)

για τους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·
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β)

για τους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·

γ)

για τους παραγωγούς των πρώτων υλικών ενσωματώσεων ταινιών όσον αφορά το πρωτότυπο
και τα αντίγραφα των ταινιών τους·

δ)

για τους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις των
εκπομπών τους, όπως ορίζει το άρθρο 169 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 172
Περιορισμοί

1.

Τα μέρη μπορούν να προβλέπουν περιορισμούς των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα

άρθρα 169, 170 και 171 της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με:
α)

την ιδιωτική χρήση·

β)

τη χρήση σύντομων αποσπασμάτων κατά την παρουσίαση γεγονότων της επικαιρότητας·

γ)

την εφήμερη υλική ενσωμάτωση, από έναν ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό, με χρήση των δικών
του εγκαταστάσεων, και για τις δικές του εκπομπές·

δ)

τη χρήση αποκλειστικά για σκοπούς διδασκαλίας ή επιστημονικής έρευνας.
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2.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1, τα μέρη έχουν την ευχέρεια να προβλέπουν σχετικά με

την προστασία των καλλιτεχνών ερμηνευτών ή εκτελεστών, των παραγωγών φωνογραφημάτων,
των ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών και των παραγωγών των πρώτων υλικών ενσωματώσεων
ταινιών, περιορισμούς της ίδιας φύσεως με αυτούς που προβλέπονται στη νομοθεσία τους για την
προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στην περίπτωση των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών
έργων. Ωστόσο, η χορήγηση υποχρεωτικών αδειών μπορεί να προβλέπεται μόνον στον βαθμό που
οι άδειες αυτές συμβιβάζονται με τη σύμβαση της Ρώμης.

3.

Οι περιορισμοί κατά τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται μόνον σε

ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση των
προστατευομένων αντικειμένων και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του
δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 173
Δικαίωμα αναπαραγωγής
Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν, την άμεση ή
έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο και μορφή, εν όλω ή εν μέρει:
α)

στους δημιουργούς, όσον αφορά τα έργα τους·

β)

στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

γ)

στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·
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δ)

στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα
αντίγραφα των ταινιών τους·

ε)

στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών
τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή
δορυφορικής μετάδοσης.

ΑΡΘΡΟ 174
Δικαίωμα παρουσίασης έργων στο κοινό
και δικαίωμα διάθεσης άλλων αντικειμένων στο κοινό

1.

Τα μέρη παρέχουν στους δημιουργούς το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να

απαγορεύουν κάθε παρουσίαση στο κοινό των έργων τους, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, καθώς και
να καθιστούν προσιτά τα έργα τους στο κοινό κατά τρόπον ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση
σε αυτά όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος.

2.

Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν τη διάθεση

στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, κατά τρόπον ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση σε αυτά
όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος:
α)

στους καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των
ερμηνειών ή εκτελέσεών τους·

β)

στους παραγωγούς φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά τους·
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γ)

στους παραγωγούς της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης ταινιών, όσον αφορά το πρωτότυπο και
τα αντίγραφα των ταινιών τους·

δ)

στους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς, όσον αφορά την υλική ενσωμάτωση των εκπομπών
τους, που μεταδίδονται ενσυρμάτως ή ασυρμάτως, συμπεριλαμβανομένης της καλωδιακής ή
δορυφορικής αναμετάδοσης.

3.

Αμφότερα τα μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και

2 δεν αναλώνονται με οιαδήποτε πράξη παρουσίασης ή διάθεσης στο κοινό, κατά την έννοια του
παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 175
Εξαιρέσεις και περιορισμοί

1.

Τα μέρη προβλέπουν ότι οι προσωρινές πράξεις αναπαραγωγής που αναφέρονται στο άρθρο

173 της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες είναι μεταβατικές ή παρεπόμενες και αποτελούν
αναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα μιας τεχνολογικής μεθόδου, έχουν δε ως αποκλειστικό σκοπό να
επιτρέψουν:
α)

την εντός δικτύου μετάδοση μεταξύ τρίτων μέσω διαμεσολαβητή· ή

β)

τη νόμιμη χρήση

ενός έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου και οι οποίες δεν έχουν καμία ανεξάρτητη
οικονομική σημασία, εξαιρούνται από το δικαίωμα αναπαραγωγής που προβλέπεται στο άρθρο
173.
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2.

Όταν τα μέρη προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα αναπαραγωγής δυνάμει

του άρθρου 173, μπορούν επίσης να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό από το δικαίωμα διανομής
που αναφέρεται στο άρθρο 171 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, στον βαθμό που
δικαιολογείται από τον σκοπό της επιτρεπόμενης πράξης αναπαραγωγής.

3.

Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν εξαιρέσεις και περιορισμούς στα δικαιώματα που

καθορίζονται στα άρθρα 173 και 174 της παρούσας συμφωνίας μόνον σε ορισμένες ειδικές
περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του
δικαιούχου.

ΑΡΘΡΟ 176
Προστασία τεχνολογικών μέτρων

1.

Τα μέρη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία κατά της εξουδετέρωσης κάθε

αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου την οποία πραγματοποιεί κάποιος εν γνώσει του ή έχοντας
βάσιμους λόγους που του επιτρέπουν να γνωρίζει ότι επιδιώκει αυτόν τον σκοπό.

2.

Τα μέρη παρέχουν κατάλληλη έννομη προστασία κατά της κατασκευής, εισαγωγής,

διανομής, πώλησης, εκμίσθωσης, διαφήμισης για πώληση ή εκμίσθωση, ή κατοχής για εμπορικούς
σκοπούς, συσκευών, προϊόντων, συστατικών στοιχείων ή παροχής υπηρεσιών οι οποίες:
α)

αποτελούν αντικείμενο προώθησης, διαφήμισης ή εμπορίας, με σκοπό την εξουδετέρωση της
προστασίας· ή
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β)

πέραν από την εξουδετέρωση της προστασίας, έχουν εμπορικό σκοπό ή χρήση περιορισμένης
σημασίας· ή

γ)

έχουν πρωτίστως σχεδιαστεί, παραχθεί, προσαρμοστεί ή πραγματοποιηθεί για να επιτρέψουν
ή να διευκολύνουν την εξουδετέρωση κάθε αποτελεσματικού τεχνολογικού μέτρου.

3.

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, ως «τεχνολογικό μέτρο» νοείται κάθε τεχνολογία,

μηχανισμός ή συστατικό στοιχείο που, με τον συνήθη τρόπο λειτουργίας του, αποσκοπεί στο να
εμποδίσει ή να περιορίσει πράξεις, σε σχέση με έργα ή άλλα προστατευόμενα αντικείμενα, μη
επιτρεπόμενες από τον δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή
συγγενικού δικαιώματος, όπως ορίζεται από την εγχώρια νομοθεσία κάθε μέρους. Τα τεχνολογικά
μέτρα θεωρούνται «αποτελεσματικά» όταν η χρήση του προστατευόμενου έργου ή άλλου
προστατευόμενου αντικειμένου ελέγχεται από τους δικαιούχους μέσω της εφαρμογής διαδικασίας
ελέγχου της πρόσβασης ή προστασίας, όπως κρυπτογράφησης, διατάραξης της μετάδοσης ή άλλης
μετατροπής του έργου ή άλλου προστατευομένου αντικειμένου, ή προστατευτικού μηχανισμού
ελέγχου της αντιγραφής, ο οποίος επιτυγχάνει το στόχο της προστασίας.

4.

Όταν τα μέρη προβλέπουν περιορισμούς στα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 172

και 175 της παρούσας συμφωνίας, δύνανται επίσης να διασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι παρέχουν
στον επωφελούμενο εξαίρεσης ή περιορισμού τα μέσα που του επιτρέπουν να επωφεληθεί από την
εν λόγω εξαίρεση ή περιορισμό στον αναγκαίο βαθμό, εφόσον ο επωφελούμενος έχει εκ του νόμου
πρόσβαση στο εν λόγω προστατευόμενο έργο ή αντικείμενο.

5.

Οι διατάξεις του άρθρου 175 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας δεν εφαρμόζονται

σε έργα ή άλλο προστατευόμενο αντικείμενο που διατίθενται στο κοινό βάσει όρων
συμφωνηθέντων συμβατικώς κατά τρόπον ώστε το κοινό να έχει πρόσβαση σε αυτά όπου και όταν
θέλει.
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ΑΡΘΡΟ 177
Ενημέρωση για το καθεστώς των δικαιωμάτων

1.

Τα μέρη παρέχουν την κατάλληλη έννομη προστασία έναντι κάθε προσώπου που εν γνώσει

του προβαίνει άνευ αδείας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις:
α)

αφαίρεση ή αλλοίωση οποιασδήποτε πληροφορίας με ηλεκτρονική μορφή σχετικά με το
καθεστώς των δικαιωμάτων·

β)

διανομή, εισαγωγή προς διανομή, ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, παρουσίαση στο κοινό ή
διάθεση στο κοινό έργων ή άλλου αντικειμένου προστατευομένων δυνάμει της παρούσας
συμφωνίας, από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί άνευ αδείας οι πληροφορίες
ηλεκτρονικής μορφής σχετικά με το καθεστώς των δικαιωμάτων,

εάν το πρόσωπο αυτό γνωρίζει ή έχει βάσιμο λόγο να γνωρίζει ότι με την ενέργεια αυτή προτρέπει,
επιτρέπει, διευκολύνει ή συγκαλύπτει την παραβίαση δικαιώματος του δημιουργού ή άλλων
συγγενικών δικαιωμάτων, όπως προβλέπονται από τη νομοθεσία του οικείου μέρους.

2.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «πληροφορία για το καθεστώς των

δικαιωμάτων» νοείται κάθε παρεχόμενη από τον δικαιούχο πληροφορία η οποία επιτρέπει την
αναγνώριση του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου που αναφέρεται στο υποτμήμα 1,
του δημιουργού ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου, ή πληροφορίες σχετικές με τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρήσης του έργου ή άλλου προστατευόμενου αντικειμένου, καθώς και κάθε αριθμός
ή κωδικός που αντιπροσωπεύει τις πληροφορίες αυτές.
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Η πρώτη παράγραφος εφαρμόζεται εφόσον οποιαδήποτε από τις πληροφορίες αυτές συνοδεύει
αντιγραφή ή εμφανίζεται σε συνδυασμό με την παρουσίαση στο κοινό ενός έργου ή άλλου
προστατευόμενου υλικού που αναφέρεται στο υποτμήμα 1.

ΑΡΘΡΟ 178
Δικαιούχοι και αντικείμενο του δικαιώματος εκμίσθωσης και δανεισμού

1.

Τα μέρη παρέχουν το αποκλειστικό δικαίωμα συναίνεσης ή απαγόρευσης για την εκμίσθωση

και το δανεισμό στα ακόλουθα πρόσωπα:
α)

στον δημιουργό, όσον αφορά το πρωτότυπο και τα αντίγραφα του έργου του·

β)

στον καλλιτέχνη ερμηνευτή ή εκτελεστή, όσον αφορά τις υλικές ενσωματώσεις της ερμηνείας
ή εκτέλεσής του·

γ)

στον παραγωγό φωνογραφημάτων, όσον αφορά τα φωνογραφήματά του·

δ)

στον παραγωγό της πρώτης υλικής ενσωμάτωσης μιας ταινίας, όσον αφορά το πρωτότυπο και
τα αντίγραφα της ταινίας του.

2.

Οι εν λόγω διατάξεις δεν καλύπτουν δικαιώματα εκμίσθωσης και δανεισμού σε σχέση με

έργα αρχιτεκτονικής και έργα εφαρμοσμένης τέχνης.
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3.

Τα μέρη μπορούν να παρεκκλίνουν από το αποκλειστικό δικαίωμα που προβλέπεται στην

παράγραφο 1 όσον αφορά τον δημόσιο δανεισμό, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον οι
δημιουργοί λαμβάνουν αμοιβή για τον δανεισμό αυτό. Τα μέρη έχουν την ευχέρεια να καθορίζουν
την αμοιβή λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους πολιτιστικής προαγωγής.

4.

Όταν τα μέρη δεν εφαρμόζουν το αποκλειστικό δικαίωμα του παρόντος άρθρου για τα

φωνογραφήματα, τις ταινίες και τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, προβλέπουν
οπωσδήποτε αμοιβή για τους δημιουργούς.

5.

Τα μέρη μπορούν να εξαιρούν ορισμένες κατηγορίες ιδρυμάτων από την πληρωμή της

αμοιβής που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4.

ΑΡΘΡΟ 179
Δικαίωμα εύλογης αμοιβής από το οποίο δεν χωρεί παραίτηση

1.

Εάν ο δημιουργός ή ο καλλιτέχνης ερμηνευτής ή εκτελεστής έχει μεταβιβάσει ή εκχωρήσει το

δικαίωμα εκμίσθωσης ενός φωνογραφήματος ή του πρωτοτύπου ή αντιγράφου ταινίας σε
παραγωγό φωνογραφημάτων ή ταινιών, διατηρεί το δικαίωμα εύλογης αμοιβής για την εκμίσθωση.

2.

Οι δημιουργοί ή οι καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές δεν μπορούν να παραιτηθούν από

την εύλογη αμοιβή για την εκμίσθωση.
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3.

Η διαχείριση του δικαιώματος εύλογης αμοιβής μπορεί να ανατεθεί σε εταιρείες συλλογικής

διαχείρισης που εκπροσωπούν δημιουργούς ή καλλιτέχνες ερμηνευτές ή εκτελεστές.

4.

Τα μέρη μπορούν να καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθμό μπορεί να επιβληθεί η διαχείριση του

δικαιώματος εύλογης αμοιβής από εταιρείες συλλογικής διαχείρισης, καθώς και από ποιον μπορεί
να απαιτηθεί ή να ληφθεί η εν λόγω αμοιβή.

ΑΡΘΡΟ 180
Προστασία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

1.

Τα μέρη προστατεύουν τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή, με δικαιώματα

δημιουργού, ως λογοτεχνικά έργα, κατά την έννοια της σύμβασης της Βέρνης. Για τους σκοπούς
της παρούσας διάταξης, ο όρος «προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών» περιλαμβάνει και το
προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους.

2.

Η προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας ισχύει για κάθε μορφή έκφρασης ενός

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ιδέες και οι αρχές στις οποίες βασίζεται οποιοδήποτε
στοιχείο προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, περιλαμβανομένων και εκείνων στις οποίες
βασίζονται τα συστήματα διασύνδεσής του, δεν προστατεύονται με δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας βάσει της παρούσας συμφωνίας.

3.

Ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή προστατεύεται εφόσον είναι πρωτότυπο με την

έννοια ότι είναι αποτέλεσμα προσωπικής πνευματικής εργασίας του δημιουργού του. Η παροχή της
προστασίας δεν εξαρτάται από την εφαρμογή κανενός άλλου κριτηρίου.
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ΑΡΘΡΟ 181
Δημιουργός προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή

1.

Δημιουργός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι το φυσικό πρόσωπο ή η ομάδα

φυσικών προσώπων που έχει δημιουργήσει το πρόγραμμα ή, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία
των μερών, το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως δικαιούχος από τη νομοθεσία αυτή.

2.

Όταν ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή έχει δημιουργηθεί από κοινού από ομάδα

φυσικών προσώπων, τα αποκλειστικά δικαιώματα ανήκουν από κοινού στα πρόσωπα αυτά.

3.

Στην περίπτωση που η νομοθεσία των μερών αναγνωρίζει συλλογικά έργα, δημιουργός

θεωρείται το πρόσωπο το οποίο αναγνωρίζεται από τη νομοθεσία των μερών ότι έχει δημιουργήσει
το έργο.

4.

Στην περίπτωση που ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή δημιουργείται από υπάλληλο

κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχει δώσει ο εργοδότης
του, ο εργοδότης δικαιούται να ασκεί αποκλειστικά όλα τα περιουσιακά δικαιώματα επί του ούτως
δημιουργηθέντος προγράμματος, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά με σύμβαση.
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ΑΡΘΡΟ 182
Πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τα προγράμματα ηλεκτρονικού υπολογιστή
Με την επιφύλαξη των άρθρων 183 και 184 της παρούσας συμφωνίας, στα αποκλειστικά
δικαιώματα του δικαιούχου κατά την έννοια του άρθρου 181, περιλαμβάνεται το δικαίωμα να
πραγματοποιεί ή να παρέχει άδεια για:
α)

οριστική ή προσωρινή αναπαραγωγή προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, με κάθε μέσο
και μορφή, εν όλω ή εν μέρει. Εφόσον η φόρτωση, η εμφάνιση στην οθόνη, η εκτέλεση, η
μεταβίβαση ή η αποθήκευση του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή, απαιτούν τέτοια
αναπαραγωγή, οι πράξεις αυτές υπόκεινται σε άδεια εκ μέρους του δικαιούχου·

β)

μετάφραση, προσαρμογή, διαρρύθμιση ή οποιαδήποτε άλλη μετατροπή του προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή και αναπαραγωγή των αποτελεσμάτων του, με την επιφύλαξη των
δικαιωμάτων του προσώπου που τροποποιεί το πρόγραμμα·

γ)

οποιαδήποτε μορφή διανομής στο κοινό, συμπεριλαμβανομένης της εκμίσθωσης, του
πρωτότυπου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή των αντιγράφων του.
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ΑΡΘΡΟ 183
Εξαιρέσεις στις πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τα προγράμματα
ηλεκτρονικού υπολογιστή

1.

Ελλείψει ειδικών συμβατικών διατάξεων, δεν απαιτείται η άδεια του δικαιούχου για τις

πράξεις που αναφέρονται στο άρθρο 182 στοιχεία α) και β) της παρούσας συμφωνίας, όταν αυτές
είναι αναγκαίες για τον προβλεπόμενο σκοπό χρήσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή
από το πρόσωπο που το απέκτησε νομίμως, συμπεριλαμβανομένης της διόρθωσης σφαλμάτων.

2.

Η δημιουργία εφεδρικού αντιγράφου από πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του

προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να εμποδίζεται συμβατικώς, στο μέτρο που
είναι απαραίτητο για τη χρήση αυτή.

3.

Το πρόσωπο που έχει δικαίωμα χρήσης του αντιγράφου προγράμματος ηλεκτρονικού

υπολογιστή δικαιούται, χωρίς την άδεια του δικαιούχου, να παρακολουθεί, να μελετά ή να
δοκιμάζει τη λειτουργία του προγράμματος αυτού, προκειμένου να εντοπίσει τις ιδέες και αρχές
που αποτελούν τη βάση του οποιουδήποτε στοιχείου του προγράμματος, εάν οι ενέργειες αυτές
γίνονται κατά τη διάρκεια πράξης φόρτωσης, εμφάνισης στην οθόνη, εκτέλεσης, μεταβίβασης ή
αποθήκευσης του προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή την οποία δικαιούται να διενεργήσει.
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ΑΡΘΡΟ 184
Αντίστροφη μεταγλώττιση

1.

Δεν απαιτείται άδεια του δικαιούχου εφόσον η αναπαραγωγή του κώδικα και η τροποποίηση

της μορφής του κατά την έννοια του άρθρου 182 στοιχεία α) και β), είναι αναγκαίες για να
ληφθούν οι απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να επιτευχθεί διαλειτουργικότητα ενός
ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή με άλλα προγράμματα, υπό
την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
α)

οι πράξεις αυτές πραγματοποιούνται από τον κάτοχο άδειας εκμετάλλευσης ή άλλο πρόσωπο
που έχει δικαίωμα χρήσης αντιγράφου του προγράμματος ή για λογαριασμό τους από
πρόσωπο που έχει σχετική άδεια·

β)

οι αναγκαίες πληροφορίες για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας δεν έχουν ήδη καταστεί
ευκόλως και ταχέως προσιτές στα πρόσωπα που αναφέρονται στο στοιχείο α) της παρούσας
παραγράφου· και

γ)

οι πράξεις αυτές περιορίζονται στα μέρη του πρωτότυπου προγράμματος που είναι αναγκαία
για την επίτευξη της διαλειτουργικότητας.

2.

Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν επιτρέπουν οι πληροφορίες που ελήφθησαν κατ'

εφαρμογή της:
α)

να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς εκτός της επίτευξης της διαλειτουργικότητας του
ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή·
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β)

να ανακοινωθούν σε άλλους, εκτός από τις περιπτώσεις που τούτο απαιτείται για να
επιτευχθεί η διαλειτουργικότητά του ανεξάρτητα δημιουργηθέντος προγράμματος
ηλεκτρονικού υπολογιστή· ή

γ)

να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη, παραγωγή ή εμπορία προγράμματος ηλεκτρονικού
υπολογιστή του οποίου η έκφραση παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες, ή για οιαδήποτε άλλη
πράξη που προσβάλλει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

3.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της σύμβασης της Βέρνης, το παρόν άρθρο δεν μπορεί να

ερμηνευθεί έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα
τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου ή έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση του
προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.

ΑΡΘΡΟ 185
Προστασία των βάσεων δεδομένων

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «βάση δεδομένων» νοείται η συλλογή έργων,

δεδομένων ή άλλων ανεξάρτητων στοιχείων, διευθετημένων κατά συστηματικό ή μεθοδικό τρόπο
και ατομικώς προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα ή κατ’ άλλον τρόπο.

2.

Η προστασία που προβλέπεται βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν αφορά τα προγράμματα

ηλεκτρονικού υπολογιστή που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή τη λειτουργία βάσεων
δεδομένων προσιτών με ηλεκτρονικά μέσα.
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ΑΡΘΡΟ 186
Αντικείμενο της προστασίας

1.

Σύμφωνα με το υποτμήμα 1, οι βάσεις δεδομένων οι οποίες λόγω της επιλογής ή της

διευθέτησης του περιεχομένου τους αποτελούν πνευματικά δημιουργήματα προστατεύονται ως
τέτοια βάσει του δικαιώματος του δημιουργού. Δεν εφαρμόζονται άλλα κριτήρια προκειμένου να
προσδιορισθεί αν επιδέχονται προστασία.

2.

Η προστασία βάσει του δικαιώματος του δημουργού που παρέχεται στις βάσεις δεδομένων

σύμφωνα με το υποτμήμα 1 δεν εκτείνεται στο περιεχόμενό τους και δεν θίγει κανένα από τα
δικαιώματα που υφίστανται για το εν λόγω περιεχόμενο.

ΑΡΘΡΟ 187
Δημιουργός της βάσης δεδομένων

1.

Ο δημιουργός μιας βάσης δεδομένων είναι το φυσικό πρόσωπο ή η ομάδα φυσικών

προσώπων που δημιούργησαν τη βάση δεδομένων ή, εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία των
μερών, το νομικό πρόσωπο που ορίζεται ως δικαιούχος από τη νομοθεσία.

2.

Σε περίπτωση που η νομοθεσία των μερών αναγνωρίζει συλλογικά έργα, τα περιουσιακά

δικαιώματα ανήκουν στο πρόσωπο που έχει το δικαίωμα δημιουργού.

3.

Όταν μια βάση δεδομένων έχει δημιουργηθεί από κοινού από ομάδα φυσικών προσώπων, τα

αποκλειστικά δικαιώματα ανήκουν από κοινού στα πρόσωπα αυτά.
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ΑΡΘΡΟ 188
Πράξεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων
Ο δημιουργός βάσης δεδομένων έχει το αποκλειστικό δικαίωμα, όσον αφορά την έκφραση της
βάσης αυτής που επιδέχεται προστασία βάσει του δικαιώματος του δημιουργού, να εκτελεί ή να
επιτρέπει τις ακόλουθες πράξεις:
α)

προσωρινή ή διαρκή αναπαραγωγή της βάσης δεδομένων με κάθε μέσο και μορφή, εν όλω ή
εν μέρει·

β)

μετάφραση, προσαρμογή, διευθέτηση και οποιαδήποτε άλλη μετατροπή της βάσης
δεδομένων·

γ)

οποιαδήποτε μορφή διανομής της βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της στο κοινό·

δ)

οποιαδήποτε ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση της βάσης δεδομένων στο κοινό·

ε)

οποιαδήποτε αναπαραγωγή, διανομή, ανακοίνωση, επίδειξη ή παρουσίαση στο κοινό των
αποτελεσμάτων των πράξεων που αναφέρονται στο στοιχείο β).
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ΑΡΘΡΟ 189
Εξαιρέσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς σε σχέση με τις βάσεις δεδομένων

1.

Ο νόμιμος χρήστης μιας βάσης δεδομένων ή αντιγράφων της μπορεί να εκτελέσει

οποιαδήποτε από τις απαριθμούμενες στο άρθρο 188 πράξεις της παρούσας συμφωνίας οι οποίες
είναι αναγκαίες για την πρόσβαση στο περιεχόμενο της βάσης δεδομένων και την κανονική
χρησιμοποίησή της χωρίς άδεια του δημιουργού της βάσης δεδομένων. Στο μέτρο που ο νόμιμος
χρήστης δικαιούται να χρησιμοποιεί τμήμα μόνο της βάσης δεδομένων, η παρούσα παράγραφος
εφαρμόζεται μόνο για το τμήμα αυτό.

2.

Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν τους περιορισμούς στα δικαιώματα που αναφέρονται στο

άρθρο 188 στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

όταν πρόκειται για αναπαραγωγή μη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για ιδιωτικούς σκοπούς·

β)

όταν πρόκειται για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς, εφόσον
πάντοτε αναφέρεται η πηγή, στον βαθμό που η χρήση αυτή δικαιολογείται από τον
επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό·

γ)

όταν πρόκειται για χρήση για λόγους δημόσιας ασφάλειας ή για τους σκοπούς διοικητικής ή
δικαστικής διαδικασίας·

δ)

όταν πρόκειται για άλλες εξαιρέσεις από το δικαίωμα του δημιουργού τις οποίες προβλέπει
κατά παράδοση κάθε μέρος, με την επιφύλαξη των στοιχείων α), β) και γ).
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3.

Σύμφωνα με τη σύμβαση της Βέρνης, το παρόν άρθρο δεν μπορεί να ερμηνευθεί έτσι ώστε να

επιτρέπεται η εφαρμογή του κατά τρόπο που προσβάλλει αδικαιολόγητα τα νόμιμα συμφέροντα
του δικαιούχου ή έρχεται σε σύγκρουση με τη συνήθη εκμετάλλευση της βάσης δεδομένων.

ΑΡΘΡΟ 190
Δικαίωμα παρακολούθησης

1.

Τα μέρη προβλέπουν υπέρ του δημιουργού πρωτότυπου έργου τέχνης δικαίωμα

παρακολούθησης το οποίο ορίζεται ως το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα, από το οποίο δεν χωρεί
παραίτηση ούτε εκ των προτέρων, είσπραξης ενός ποσοστού επί του τιμήματος κάθε μεταπώλησης
του εν λόγω έργου, μετά την πρώτη μεταβίβασή του εκ μέρους του δημιουργού.

2.

Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 δικαίωμα εφαρμόζεται σε όλες τις μεταπωλήσεις στις

οποίες συμμετέχουν, ως πωλητές, αγοραστές ή ενδιάμεσοι, επαγγελματίες της αγοράς έργων
τέχνης, όπως οίκοι δημοπρασιών, γκαλερί έργων τέχνης και γενικά οποιοσδήποτε έμπορος έργων
τέχνης.

3.

Τα μέρη μπορούν να προβλέψουν, δυνάμει της νομοθεσίας τους, ότι το δικαίωμα της

παραγράφου 1 δεν εφαρμόζεται στις μεταπωλήσεις στις οποίες ο πωλητής έχει αποκτήσει το έργο
απευθείας από τον δημιουργό λιγότερο από τρία έτη πριν από τη μεταπώληση και εφόσον η τιμή
μεταπώλησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ελάχιστο ποσό.

4.

Το ποσοστό καταβάλλεται από τον πωλητή. Τα μέρη μπορούν να προβλέψουν ότι ένα από τα

φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, εκτός του πωλητή, είναι
αποκλειστικά ή από κοινού με τον πωλητή υπεύθυνο για την καταβολή του ποσοστού.
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ΑΡΘΡΟ 191
Ραδιοτηλεοπτικές μεταδόσεις προγραμμάτων μέσω δορυφόρου
Τα μέρη παρέχουν στον δημιουργό το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέπει την μέσω δορυφόρου
παρουσίαση στο κοινό έργων ως προς τα οποία ισχύει το δικαίωμα του δημιουργού.

ΑΡΘΡΟ 192
Καλωδιακή αναμετάδοση
Κάθε μέρος εξασφαλίζει ότι κατά την καλωδιακή αναμετάδοση εκπομπών από το άλλο μέρος στο
έδαφός του τηρούνται τα σχετικά δικαιώματα του δημιουργού και άλλα συγγενικά δικαιώματα και
ότι η αναμετάδοση αυτή γίνεται βάσει ατομικών ή συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των
δημιουργών, των δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων και των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης
καλωδιακών δικτύων.

EU/UA/el 243

4167

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2
ΣΗΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 193
Διαδικασία καταχώρισης

1.

Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία προβλέπουν σύστημα καταχώρισης των σημάτων, σύμφωνα με

το οποίο οι λόγοι απόρριψης της καταχώρισης ενός σήματος που λαμβάνει η αρμόδια για τα
σήματα διοικητική αρχή είναι δεόντως αιτιολογημένη. Οι λόγοι απόρριψης της καταχώρισης
κοινοποιούνται γραπτώς στον αιτούντα, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να εναντιωθεί στην
απόρριψη αυτή και να προσφύγει δικαστικά κατά της τελικής απόρριψης. Το μέρος ΕΕ και η
Ουκρανία προβλέπουν, επίσης, τη δυνατότητα εναντίωσης σε αιτήσεις για σήματα. Η εν λόγω
διαδικασία εναντίωσης διεξάγεται κατ’ αντιπαράθεση. Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία παρέχουν στο
κοινό πρόσβαση σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τις αιτήσεις και τις
καταχωρίσεις των σημάτων.

2.

Τα μέρη παρέχουν τους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας καταχώρισης ενός σήματος. Δεν

καταχωρίζονται ή, εάν έχουν καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθούν άκυρα:
α)

τα σημεία από τα οποία δεν δύναται να συνίσταται ένα σήμα·

β)

τα σήματα που στερούνται διακριτικού χαρακτήρα·
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γ)

τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να
χρησιμεύσουν, στο εμπόριο, προς δήλωση του είδους, της ποιότητας, της ποσότητας, του
προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος
ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

δ)

τα σήματα που συνίστανται αποκλειστικά από σημεία ή ενδείξεις τα οποία έχουν καταστεί
συνήθη στην καθημερινή γλώσσα ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου·

ε)

τα σήματα που αποτελούνται αποκλειστικά:

i)

από το σχήμα που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος· ή

ii)

από το σχήμα του προϊόντος που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού
αποτελέσματος· ή

iii)

από το σχήμα που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν·

στ)

τα σήματα που αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη·

ζ)

τα σήματα που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν το κοινό, για παράδειγμα ως προς τη φύση,
την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος ή της υπηρεσίας·

η)

τα σήματα τα οποία, ελλείψει αδείας των αρμόδιων αρχών, απορρίπτονται ή ακυρώνονται
δυνάμει του άρθρου 6β της σύμβασης των Παρισίων·
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3.

Τα μέρη παρέχουν τους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας καταχώρισης ενός σήματος όσον

αφορά συγκρούσεις με προγενέστερα δικαιώματα. Ένα σήμα δεν καταχωρίζεται ή, αν έχει
καταχωρισθεί, είναι δυνατόν να κηρυχθεί άκυρο:
α)

εάν είναι πανομοιότυπο με προγενέστερο σήμα, και τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες για τα οποία
το σήμα δηλώνεται ή είναι καταχωρισμένο, είναι πανομοιότυπα με εκείνα για τα οποία
προστατεύεται το προγενέστερο σήμα·

β)

εάν, λόγω της ταυτότητάς του ή της ομοιότητας με το προγενέστερο σήμα και της ταυτότητας
ή της ομοιότητας των προϊόντων ή υπηρεσιών που τα δύο σήματα προσδιορίζουν, υπάρχει
κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, ο οποίος περιλαμβάνει και τον κίνδυνο συσχέτισης με το
προγενέστερο σήμα.

4.

Τα μέρη προβλέπουν επίσης τους διάφορους άλλους λόγους απαράδεκτου ή ακυρότητας

καταχώρισης ενός σήματος.

ΑΡΘΡΟ 194
Γνωστά σήματα
Τα μέρη συνεργάζονται προκειμένου να καταστεί αποτελεσματική η προστασία γνωστών
εμπορικών σημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 6α της Σύμβασης των Παρισίων και τα άρθρα 16.2 και
16.3 της συμφωνίας TRIPS.
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ΑΡΘΡΟ 195
Δικαιώματα που παρέχει ένα σήμα
Το καταχωρισμένο σήμα παρέχει στον δικαιούχο αποκλειστικό δικαίωμα. Ο δικαιούχος δύναται να
απαγορεύει σε κάθε τρίτο, να χρησιμοποιεί στις συναλλαγές, χωρίς τη συγκατάθεσή του:
α)

σημείο πανομοιότυπο με το σήμα για προϊόντα ή υπηρεσίες πανομοιότυπα με αυτά για τα
οποία έχει καταχωρισθεί το σήμα·

β)

σημείο για το οποίο, λόγω της ταυτότητας ή της ομοιότητάς του με το σήμα και της
ταυτότητας ή της ομοιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών που καλύπτονται από το σήμα
και το σημείο, υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης του κοινού, συμπεριλαμβανομένου και του
κινδύνου συσχέτισης του σημείου με το σήμα.

ΑΡΘΡΟ 196
Εξαιρέσεις από τα δικαιώματα που απορρέουν από σήμα

1.

Τα μέρη προβλέπουν τη θεμιτή χρήση περιγραφικών όρων, συμπεριλαμβανομένων των

γεωγραφικών ενδείξεων, ως περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις από τα δικαιώματα που απορρέουν
από ένα σήμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι περιορισμένης έκτασης εξαιρέσεις δεν αντιβαίνουν
στα νόμιμα συμφέροντα του προσώπου στο οποίο ανήκει το σήμα και των τρίτων ενδιαφερομένων.
Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, τα μέρη μπορούν να προβλέπουν άλλες περιορισμένης έκτασης
εξαιρέσεις.
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2.

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους

τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές:
α)

το όνομα ή τη διεύθυνσή του·

β)

ενδείξεις περί το είδος, την ποιότητα, την ποσότητα, τον προορισμό, την αξία, τη γεωγραφική
προέλευση, τον χρόνο παραγωγής του προϊόντος ή της παροχής της υπηρεσίας ή άλλα
χαρακτηριστικά τους·

γ)

το σήμα, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να δηλωθεί ο προορισμός προϊόντος ή υπηρεσίας,
και ιδίως όταν πρόκειται για εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, εφόσον η χρήση αυτή γίνεται
σύμφωνα με τα χρηστά συναλλακτικά ήθη που ισχύουν στη βιομηχανία και το εμπόριο.

3.

Το δικαίωμα που παρέχει το σήμα δεν επιτρέπει στον δικαιούχο του να απαγορεύει στους

τρίτους να χρησιμοποιούν στις συναλλαγές ένα προγενέστερο δικαίωμα τοπικής ισχύος εάν το
δικαίωμα αυτό αναγνωρίζεται από τις νομοθεσίες των εν λόγω μερών και η χρήση του γίνεται μέσα
στα εδαφικά όρια στα οποία αναγνωρίζεται.
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ΑΡΘΡΟ 197
Χρήση των σημάτων

1.

Εάν, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία κατά την οποία έληξε η διαδικασία της

καταχώρισης, ο δικαιούχος δεν έχει κάνει ουσιαστική χρήση του σήματος στο οικείο έδαφος, για τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ή εάν έχει διακόψει τη χρήση του επί
μια συνεχή πενταετία, το σήμα υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπονται στο παρόν υποτμήμα,
εκτός εάν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για τη μη χρήση.

2.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως χρήση θεωρείται επίσης:

α)

η χρήση του σήματος υπό μορφή που διαφέρει ως προς στοιχεία τα οποία δεν μεταβάλλουν
τον διακριτικό χαρακτήρα του σήματος στην καταχωρισμένη του μορφή·

β)

η επίθεση του σήματος επί προϊόντων ή στη συσκευασία τους, αποκλειστικά με προορισμό
την εξαγωγή.

3.

Η χρήση του σήματος με τη συγκατάθεση του δικαιούχου ή η χρήση του από πρόσωπα

εξουσιοδοτημένα να χρησιμοποιούν σήμα συλλογικό, εγγύησης ή πιστοποίησης θεωρείται ως
χρήση από το δικαιούχο κατά την έννοια της παραγράφου 1.
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ΑΡΘΡΟ 198
Λόγοι ανάκλησης

1.

Τα μέρη προβλέπουν ότι ένα σήμα είναι δυνατόν να ανακληθεί εάν, επί μια συνεχή πενταετία,

δεν έχει γίνει ουσιαστική χρήση του στο οικείο έδαφος για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τις
οποίες έχει καταχωρισθεί και δεν συντρέχουν εύλογοι λόγοι για τη μη χρήση. Κανείς δεν μπορεί,
ωστόσο, να επικαλεσθεί την ανάκληση των δικαιωμάτων του δικαιούχου επί του σήματος εάν, κατά
το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης αυτής της χρονικής περιόδου και της υποβολής της
αίτησης ανάκλησης, υπήρξε έναρξη ή επανάληψη της ουσιαστικής χρήσης του σήματος. Πάντως, η
έναρξη ή επανάληψη της χρήσης εντός προθεσμίας τριών μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης
ανάκλησης, η οποία δεν αρχίζει να προσμετράται πριν από τη συμπλήρωση της συνεχούς
πενταετίας μη χρήσης, δεν λαμβάνεται υπόψη, αν οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έναρξη
ή την επανάληψη της χρήσης συνέβησαν μόνον αφού έλαβε γνώση ο δικαιούχος του γεγονότος ότι
θα μπορούσε να υποβληθεί η αίτηση ανάκλησης.

2.

Ο δικαιούχος του σήματος είναι επίσης δυνατόν να κηρυχθεί έκπτωτος των δικαιωμάτων του

εάν, μετά την ημερομηνία καταχώρισης, το σήμα:
α)

συνεπεία πράξεων ή αδράνειας του δικαιούχου, έχει καταστεί συνήθης εμπορική ονομασία
προϊόντος ή υπηρεσίας για την οποία έχει καταχωρισθεί·

β)

λόγω της χρήσης του σήματος από τον δικαιούχο, ή με τη συγκατάθεσή του για τα προϊόντα ή
τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει καταχωρισθεί, ενδέχεται να παραπλανηθεί το κοινό ιδίως ως
προς τη φύση, την ποιότητα ή τη γεωγραφική προέλευση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτών.

EU/UA/el 250

4174

ΑΡΘΡΟ 199
Εν μέρει απαράδεκτο, ανάκληση ή ακυρότητα
Εάν οι λόγοι απαραδέκτου, ανάκλησης ή ακυρότητας ενός σήματος αφορούν μέρος μόνον των
προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες το εν λόγω σήμα έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, το
απαράδεκτο ή η ανάκληση ή η ακυρότητα καλύπτει μόνο τα συγκεκριμένα αυτά προϊόντα ή τις
συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες.

ΑΡΘΡΟ 200
Χρόνος προστασίας
Η διάρκεια της παρεχόμενης προστασίας στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία, μετά την ημερομηνία
κατάθεσης αίτησης, ανέρχεται σε τουλάχιστον δέκα έτη. Ο δικαιούχος μπορεί να ανανεώσει τη
διάρκεια προστασίας για περαιτέρω περιόδους 10 ετών.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 201
Πεδίο εφαρμογής του υποτμήματος

1.

Το παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται για την αναγνώριση και την προστασία των γεωγραφικών

ενδείξεων καταγωγής του εδάφους των μερών.

2.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις ενός μέρους που πρέπει να προστατεύονται από το άλλο μέρος

εμπίπτουν στην παρούσα συμφωνία εφόσον καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας
που αναφέρεται στο άρθρο 202 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 202
Καθιερωμένες γεωγραφικές ενδείξεις

1.

Μετά την εξέταση της ουκρανικής νομοθεσίας που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXII-A

Μέρος A της παρούσας συμφωνίας, το μέρος ΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω νόμοι
πληρούν τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα XXII-A μέρος B της παρούσας συμφωνίας.
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2.

Μετά την εξέταση της νομοθεσίας του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXII-

A μέρος A της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω νόμοι
πληρούν τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα XXII-A μέρος B της παρούσας συμφωνίας.

3.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του

παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων
για τα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
XXII-Γ της παρούσας συμφωνίας και τις γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους, τους
αρωματισμένους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά του μέρους ΕΕ που περιλαμβάνονται στο
παράρτημα XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας, που έχουν καταχωρισθεί από το μέρος ΕΕ δυνάμει
της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2, η Ουκρανία προστατεύει τις εν λόγω
γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.

4.

Το μέρος ΕΕ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένστασης σύμφωνα με τα κριτήρια του

παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν εξέτασης των γεωγραφικών ενδείξεων
για τους οίνους, τους αρωματισμένους οίνους και τα αλκοολούχα ποτά της Ουκρανίας που
περιλαμβάνονται στο παράρτημα XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας, που έχουν καταχωρισθεί από
την Ουκρανία δυνάμει της νομοθεσίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, προστατεύει τις εν λόγω
γεωγραφικές ενδείξεις σύμφωνα με το επίπεδο προστασίας που προβλέπεται στο παρόν υποτμήμα.
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ΑΡΘΡΟ 203
Προσθήκη νέων γεωγραφικών ενδείξεων

1.

Τα μέρη συμφωνούν σχετικά με τη δυνατότητα προσθήκης στα παραρτήματα XXII-Γ και

XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας νέων προστατευόμενων γεωγραφικών ενδείξεων, σύμφωνα με το
άρθρο 211 παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
ένστασης και κατόπιν εξετάσεως των γεωγραφικών ενδείξεων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 202
παράγραφοι 3 και 4 της παρούσας συμφωνίας, προς ικανοποίηση αμφοτέρων των μερών.

2.

Δεν απαιτείται από ένα μέρος να προστατεύει ως γεωγραφική ένδειξη μια ονομασία η οποία

συγχέεται με το όνομα φυτικής ποικιλίας ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να
παραπλανήσει τον καταναλωτή ως προς την πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 204
Πεδίο εφαρμογής της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων

1.

Οι γεωγραφικές ενδείξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα XXII-Γ και XXII-Δ της

παρούσας συμφωνίας, καθώς και εκείνες που προστίθενται σύμφωνα με το άρθρο 203 της
παρούσας συμφωνίας, προστατεύονται από:
α)

κάθε άμεση ή έμμεση εμπορική χρήση προστατευόμενης ονομασίας για συγκρίσιμα προϊόντα
που δεν πληρούν την προδιαγραφή του προϊόντος της προστατευόμενης ονομασίας, ή εφόσον
η εν λόγω χρήση εκμεταλλεύεται τη φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης·
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β)

κάθε κατάχρηση, απομίμηση ή επίκληση, ακόμη και αν αναφέρεται η πραγματική καταγωγή
του προϊόντος ή εάν η προστατευόμενη ονομασία χρησιμοποιείται σε μετάφραση, μεταγραφή
ή συνοδεύεται από εκφράσεις όπως «στυλ», «τύπος», «μέθοδος», «όπως παράγεται στ. …»,
«απομίμηση», «άρωμα», «είδος» ή άλλες ανάλογες·

γ)

κάθε άλλη ψευδή ή παραπλανητική ένδειξη σχετική με την προέλευση, την καταγωγή, τον
χαρακτήρα ή τις βασικές ιδιότητες του προϊόντος στην εξωτερική ή εσωτερική συσκευασία,
το διαφημιστικό υλικό ή τα έγγραφα που αφορούν το συγκεκριμένο προϊόν, καθώς και από τη
συσκευασία του προϊόντος σε περιέκτες που ενδέχεται να δημιουργήσουν εσφαλμένες
εντυπώσεις όσον αφορά την καταγωγή του·

δ)

οποιαδήποτε άλλη πρακτική ικανή να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον αφορά την

πραγματική καταγωγή του προϊόντος.

2.

Οι προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις δεν καθίστανται κοινές στα εδάφη των μερών.

3.

Εάν οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι πλήρως ή εν μέρει ομώνυμες, προστασία παρέχεται σε

καθεμία από τις ενδείξεις αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί καλόπιστα και
λαμβανομένων δεόντως υπόψη των τοπικών και παραδοσιακών χρήσεων και του πραγματικού
κίνδυνου σύγχυσης. Με την επιφύλαξη του άρθρου 23 της συμφωνίας TRIPS, τα μέρη
αποφασίζουν από κοινού τους πρακτικούς όρους χρησιμοποίησης, υπό τους οποίους οι ομώνυμες
γεωγραφικές ενδείξεις διαφοροποιούνται μεταξύ τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη
διασφάλισης της ισότιμης μεταχείρισης των σχετικών παραγωγών και αποφυγής της παραπλάνησης
των καταναλωτών. Μια ομώνυμη ονομασία που δημιουργεί στον καταναλωτή την εσφαλμένη
εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος δεν καταχωρίζεται, έστω και εάν είναι
ακριβής όσον αφορά το πραγματικό έδαφος, την περιοχή ή την τοποθεσία από την οποία
προέρχεται το συγκεκριμένο προϊόν.
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4.

Όταν ένα μέρος, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με μια τρίτη χώρα, προτείνει την

προστασία μιας γεωγραφικής ένδειξης της τρίτης χώρας και η ονομασία αυτή είναι ομώνυμη με
γεωγραφική ένδειξη του άλλου μέρους, το τελευταίο αυτό μέρος ενημερώνεται και του δίνεται η
ευκαιρία να διατυπώσει σχόλια πριν τεθεί υπό προστασία η ονομασία αυτή.

5.

Η παρούσα συμφωνία ουδόλως δεσμεύει ένα μέρος να προστατεύσει μια γεωγραφική ένδειξη

του άλλου μέρους που δεν προστατεύεται ή παύει να προστατεύεται στη χώρα καταγωγής της. Τα
μέρη ενημερώνονται μεταξύ τους εάν μια γεωγραφική ένδειξη παύσει να προστατεύεται στη χώρα
καταγωγής της. Η κοινοποίηση αυτή πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 211 παράγραφος 3
της παρούσας συμφωνίας.

6.

Ουδεμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας θίγει το δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου να

χρησιμοποιεί, στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, το όνομά του ή το όνομα του
προκατόχου του στην επιχείρηση, εφόσον το όνομα αυτό χρησιμοποιείται κατά τρόπο που δεν
παραπλανά το κοινό.

ΑΡΘΡΟ 205
Δικαίωμα χρήσης των γεωγραφικών ενδείξεων

1.

Επιτρέπεται σε κάθε οντότητα να χρησιμοποιεί την εμπορική ονομασία που προστατεύεται

δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για γεωργικά προϊόντα, τρόφιμα, οίνους, αρωματισμένους οίνους
ή αλκοολούχα ποτά, τα οποία είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.

2.

Εφόσον μια γεωγραφική ένδειξη προστατεύεται δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, η χρήση

της εν λόγω προστατευόμενης ονομασίας δεν υπόκειται στην καταχώριση των χρηστών ή σε
επιπλέον επιβαρύνσεις.

EU/UA/el 256

4180

ΑΡΘΡΟ 206
Σχέση με σήματα

1.

Τα μέρη αρνούνται να καταχωρίσουν ή προβλέπουν την ακύρωση σήματος το οποίο

αντιστοιχεί σε κάποια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 204 παράγραφος 1 της
παρούσας συμφωνίας σε σχέση με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη για ομοειδή προϊόντα, υπό
την προϋπόθεση ότι η αίτηση καταχώρισης του σήματος έχει υποβληθεί μετά την ημερομηνία
αίτησης καταχώρισης της γεωγραφικής ένδειξης στο οικείο έδαφος.

2.

Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 202 της παρούσας συμφωνίας, η

ημερομηνία αίτησης καταχώρισης είναι η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.

Για τις γεωγραφικές ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 203 της παρούσας συμφωνίας, η

ημερομηνία αίτησης καταχώρισης είναι η ημερομηνία διαβίβασης στο άλλο μέρος του αιτήματος
για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης.

4.

Τα μέρη δεν έχουν υποχρέωση να προστατεύουν μια γεωγραφική ένδειξη σύμφωνα με το

άρθρο 203 της παρούσας συμφωνίας, εφόσον, για ένα σήμα με φήμη ή αναγνωρισιμότητα, η
προστασία μπορεί να οδηγήσει στην παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά την αληθινή
ταυτότητα του προϊόντος.
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5.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, τα μέρη προστατεύουν επίσης

τις γεωγραφικές ενδείξεις όταν υπάρχει προηγούμενο σήμα· ως προηγούμενο σήμα νοείται ένα
σήμα, του οποίου η χρήση αντιστοιχεί σε μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 204
παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτηση καταχώρισης ή το
οποίο έχει καταχωρισθεί ή έχει καθιερωθεί με τη χρήση, εάν προβλέπεται η δυνατότητα αυτή από
τη σχετική νομοθεσία, στο έδαφος ενός εκ των μερών, πριν από την ημερομηνία κατά την οποία
υποβλήθηκε αίτηση για την προστασία της γεωγραφικής ένδειξης από το άλλο μέρος δυνάμει της
παρούσας συμφωνίας. Το εν λόγω σήμα μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται και να
ανανεώνεται κατά παρέκκλιση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης, υπό τον όρο ότι δεν
υπάρχουν λόγοι για την ακύρωση ή την ανάκληση του σήματος στη νομοθεσία περί σημάτων των
μερών.

ΑΡΘΡΟ 207
Επιβολή της προστασίας
Τα μέρη εφαρμόζουν την προστασία που προβλέπεται στα άρθρα 204 έως 206 της παρούσας
συμφωνίας, μέσω κατάλληλων παρεμβάσεων των αρχών τους, μεταξύ άλλων και στα τελωνειακά
σύνορα. Εφαρμόζουν, επίσης, την εν λόγω προστασία κατόπιν αιτήματος ενός ενδιαφερόμενου
μέρους.
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ΑΡΘΡΟ 208
Προσωρινά μέτρα

1.

Τα προϊόντα που παρήχθησαν και σημάνθηκαν σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο πριν τεθεί σε

ισχύ η παρούσα συμφωνία, αλλά που δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας,
μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

2.

Τα προϊόντα που παρήχθησαν και σημάνθηκαν, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, με τις

γεωγραφικές ενδείξεις που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 3 και 4 παρακάτω, αφού τεθεί σε
ισχύ η παρούσα συμφωνία και πριν λήξουν οι προθεσμίες που αναφέρονται στις παραγράφους 3
και 4 παρακάτω, αλλά τα οποία δεν συνάδουν με τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας,
μπορούν να εξακολουθήσουν να πωλούνται στο έδαφος του μέρους από το οποίο κατάγεται το
προϊόν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

3.

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου 10 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας

συμφωνίας, η παρεχόμενη προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας στις ακόλουθες
γεωγραφικές ενδείξεις του μέρους ΕΕ δεν αποτελεί κώλυμα για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω
γεωγραφικών ονομασιών με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ορισμένων συγκρίσιμων
προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας:
α)

Champagne,

β)

Cognac,

γ)

Madeira,

δ)

Porto,

ε)

Jerez /Xérès/ Sherry,
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στ)

Calvados,

ζ)

Grappa,

η)

Anis Português,

θ)

Armagnac,

ι)

Marsala,

ια)

Malaga,

ιβ)

Tokaj

4.

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου επτά ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας

συμφωνίας, η παρεχόμενη προστασία δυνάμει της παρούσας συμφωνίας στις ακόλουθες
γεωγραφικές ενδείξεις του μέρους ΕΕ δεν αποτελεί κώλυμα για τη χρησιμοποίηση των εν λόγω
γεωγραφικών ενδείξεων με σκοπό τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση ορισμένων συγκρίσιμων
προϊόντων καταγωγής Ουκρανίας:
α)

Parmigiano Reggiano,

β)

Roquefort,

γ)

Φέτα
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ΑΡΘΡΟ 209
Γενικοί κανόνες

1.

Η εισαγωγή, η εξαγωγή και η εμπορία οποιουδήποτε εκ των προϊόντων που αναφέρονται στα

άρθρα 202 και 203 της παρούσας συμφωνίας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις νομοθετικές και
κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν στο έδαφος του μέρους στην αγορά του οποίου διατίθενται τα
προϊόντα.

2.

Οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει από τις προδιαγραφές των γεωγραφικών ενδείξεων που έχουν

καταχωρισθεί εξετάζεται από την υποεπιτροπή ΓΕ που συγκροτείται βάσει του άρθρου 211 της
παρούσας συμφωνίας.

3.

Η καταχώριση των γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται δυνάμει της παρούσας

συμφωνίας μπορεί να ακυρωθεί μόνο από το μέρος από το οποίο κατάγεται το προϊόν.

4.

Προδιαγραφή προϊόντος σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα είναι εκείνη που εγκρίνεται,

συμπεριλαμβανομένων τυχόν επίσης εγκεκριμένων τροποποιήσεων, από τις αρχές του μέρους από
το οποίο κατάγεται το προϊόν.
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ΑΡΘΡΟ 210
Συνεργασία και διαφάνεια

1.

Τα μέρη, είτε απευθείας είτε μέσω της υποεπιτροπής ΓΕ που συγκροτείται με το άρθρο 211

της παρούσας συμφωνίας, διατηρούν επαφή για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή
και τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας. Ειδικότερα ένα μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο
μέρος πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές των προϊόντων και τις τροποποιήσεις τους και με
τα αρμόδια πρόσωπα για τις διατάξεις ελέγχου.

2.

Κάθε μέρος μπορεί να δημοσιεύσει τις προδιαγραφές προϊόντος ή σύνοψή τους και τα

στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων προσώπων για τις διατάξεις ελέγχου που αντιστοιχούν στις
προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις του άλλου μέρους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 211
Υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις

1.

Συγκροτείται υποεπιτροπή για τις γεωγραφικές ενδείξεις (υποεπιτροπή ΓΕ). Η εν λόγω

υποεπιτροπή υποβάλλει αναφορά για τις δραστηριότητές της στην Επιτροπή Σύνδεσης, στη
σύνθεσή της σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Η υποεπιτροπή
ΓΕ για τις γεωγραφικές ενδείξεις απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΕΕ και της Ουκρανίας με
σκοπό την παρακολούθηση της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας και την ενίσχυση της
συνεργασίας και του διαλόγου τους για τις γεωγραφικές ενδείξεις.
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2.

Η υποεπιτροπή ΓΕ λαμβάνει τις αποφάσεις της με συναίνεση. Θεσπίζει τον εσωτερικό της

κανονισμό. Η υποεπιτροπή ΓΕ συνεδριάζει κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών, εναλλάξ στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία, σε χρόνο, τόπο και με τρόπο (περιλαμβανομένης,
ενδεχομένως, της βιντεοδιάσκεψης) που καθορίζονται αμοιβαία από τα μέρη, το αργότερο εντός 90
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

3.

Η υποεπιτροπή ΓΕ μεριμνά επίσης για την ορθή λειτουργία του παρόντος υποτμήματος και

μπορεί να εξετάζει κάθε ζήτημα που συνδέεται με την εφαρμογή και την υλοποίησή της.
Συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνη για τα εξής:
α)

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-A Μέρος Α της παρούσας συμφωνίας, όσον
αφορά τις αναφορές στην εφαρμοστέα νομοθεσία των μερών·

β)

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-A Μέρος Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά
τα στοιχεία για την καταχώριση και τον έλεγχο των γεωγραφικών ενδείξεων·

γ)

την τροποποίηση του παραρτήματος XXII-Β της παρούσας συμφωνίας, όσον αφορά τα
κριτήρια που πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαδικασία ένστασης·

δ)

την τροποποίηση των παραρτημάτων XXII-Γ και XXII-Δ της παρούσας συμφωνίας όσον
αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις·
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ε)

την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις νομοθετικές και πολιτικές εξελίξεις για τις
γεωγραφικές ενδείξεις και τυχόν άλλα θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στον τομέα των
γεωγραφικών ενδείξεων·

στ)

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις με στόχο την εξέταση της
προστασίας τους δυνάμει της παρούσας συμφωνίας.

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 4
ΣΧΕΔΙΑ Η ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΑΡΘΡΟ 212
Ορισμός
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας νοούνται ως:
α)

«σχέδιο ή υπόδειγμα»: η εικόνα την οποία παρουσιάζει το σύνολο ή μέρος ενός προϊόντος η
οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, το
χρώμα, το σχήμα, την υφή και/ή τα υλικά του ίδιου του προϊόντος και/ή της διακόσμησης που
φέρει·
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β)

«προϊόν»: κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων,
των εξαρτημάτων που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, της
συσκευασίας και της παρουσίασης, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών
στοιχείων, αποκλειομένων όμως των προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή·

γ)

«σύνθετο προϊόν»: το προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά δυνάμενα να
αντικατασταθούν επιτρέποντας την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του
προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 213
Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία

1.

Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία εξασφαλίζουν την προστασία των σχεδίων ή υποδειγμάτων που

έχουν δημιουργηθεί κατά τρόπο ανεξάρτητο, είναι νέα και παρουσιάζουν ατομικό χαρακτήρα.

2.

Το σχέδιο ή υπόδειγμα που εφαρμόζεται ή ενσωματώνεται σε ένα προϊόν το οποίο αποτελεί

συστατικό σύνθετου προϊόντος λογίζεται ότι είναι νέο και έχει ατομικό χαρακτήρα μόνον εάν:
α)

το συστατικό, αφού ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη
χρήση του προϊόντος· και

β)

τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν, αυτά καθαυτά, τις προϋποθέσεις ως προς
το νεωτερισμό και τον ατομικό χαρακτήρα.
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3.

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν δεν έχει διατεθεί στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή

υπόδειγμα:
α)

στην περίπτωση μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη
φορά στο κοινό·

β)

στην περίπτωση καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία

κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την
ημερομηνία προτεραιότητας.
Τα σχέδια ή υποδείγματα λογίζονται ως ταυτόσημα αν τα χαρακτηριστικά τους διαφέρουν μόνο σε
επουσιώδεις λεπτομέρειες.

4.

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι παρουσιάζει ατομικό χαρακτήρα εάν η συνολική

εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο καταναλωτή διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που
προκαλεί στον εν λόγω καταναλωτή κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα που έχει διατεθεί στο κοινό:
α)

στην περίπτωση μη καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία κατά
την οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία διατέθηκε για πρώτη
φορά στο κοινό·

β)

στην περίπτωση καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος, πριν από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης για την καταχώριση ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την
ημερομηνία προτεραιότητας.

Προκειμένου να εκτιμηθεί ο ατομικός χαρακτήρας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας
του σχεδιαστή κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.
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5.

Η εν λόγω προστασία παρέχεται με καταχώριση και χορηγεί στους δικαιούχους αποκλειστικά

δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Τα μη καταχωρισθέντα σχέδια που
διατίθενται στο κοινό χορηγούν τα ίδια αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά μόνον εφόσον η
προσβαλλόμενη χρήση προκύπτει από αντιγραφή του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος.

6.

Ένα σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται ότι έχει διατεθεί στο κοινό, αν έχει δημοσιευθεί μέσω της

καταχώρισής του ή με άλλον τρόπο, ή έχει εκτεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο ή έχει γίνει
γνωστό με άλλον τρόπο, εκτός εάν τα γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά
κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές στους ειδικευμένους κύκλους του κλάδου οι οποίοι
δραστηριοποιούνται εντός του εδάφους στο οποίο διεκδικείται προστασία, πριν από την κατάθεση
της αίτησης καταχώρισης ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της
προτεραιότητας. Σε περίπτωση προστασίας μη καταχωρισθέντος σχεδίου, ένα σχέδιο θεωρείται ότι
έχει διατεθεί στο κοινό, αν έχει δημοσιευθεί, έχει εκτεθεί, έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο ή έχει
γίνει γνωστό, κατά τρόπον ώστε τα γεγονότα αυτά λογικά δεν θα ήταν δυνατόν να γίνουν γνωστά,
κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, στους ειδικευμένους κύκλους του κλάδου οι οποίοι
δραστηριοποιούνται εντός του εδάφους στο οποίο διεκδικείται προστασία.
Ωστόσο, δεν θεωρείται ότι το σχέδιο ή το υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό αποκλειστικά και μόνο
επειδή έγινε γνωστό σε τρίτον με τη ρητή ή σιωπηρή προϋπόθεση να παραμείνει απόρρητο.
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7.

Η γνωστοποίηση δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραγράφων 3

και 4 του παρόντος άρθρου αν ένα σχέδιο ή υπόδειγμα για το οποίο διεκδικείται προστασία στο
πλαίσιο καταχωρισμένου σχεδίου ή υποδείγματος έχει διατεθεί στο κοινό:
α)

από τον σχεδιαστή, τον διάδοχό του ή τρίτον κατόπιν πληροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών
στις οποίες προέβη ο σχεδιαστής ή ο διάδοχός του· και

β)

κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης
καταχώρισης ή, αν διεκδικείται προτεραιότητα, κατά την ημερομηνία προτεραιότητας.

8.

Η παράγραφος 7 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στην περίπτωση όπου το σχέδιο ή

υπόδειγμα διατέθηκε στο κοινό συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς όσον αφορά τον δημιουργό
ή τον εξ αυτού έλκοντα δικαίωμα.

ΑΡΘΡΟ 214
Χρόνος προστασίας

1.

Η χρονική διάρκεια προστασίας που προσφέρεται στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία μετά την

καταχώριση ανέρχεται σε πέντε έτη τουλάχιστον. Ο δικαιούχος δύναται να παρατείνει τη διάρκεια
προστασίας για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με όριο τα 25 έτη από την ημερομηνία
κατάθεσης της αίτησης.

2.

Η διάρκεια της προστασίας που παρέχεται στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία για τα μη

καταχωρισθέντα σχέδια ανέρχεται σε τουλάχιστον μία τριετία από την ημερομηνία κατά την οποία
το σχετικό σχέδιο ή υπόδειγμα διατέθηκε για πρώτη φορά στο κοινό στο έδαφος ενός εκ των
μερών.
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ΑΡΘΡΟ 215
Ακυρότητα ή απαράδεκτο της καταχώρισης

1.

Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία μπορούν να προβλέψουν ότι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα δεν γίνεται

δεκτό για καταχώριση ή κηρύσσεται άκυρο μετά την καταχώριση για ουσιαστικούς λόγους μόνον
στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α)

αν το σχέδιο ή υπόδειγμα δεν αντιστοιχεί στον ορισμό του άρθρου 212 παράγραφος α) της
παρούσας συμφωνίας·

β)

αν δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 213 και του άρθρου 217 (παράγραφοι 3, 4 και 5) της
παρούσας συμφωνίας·

γ)

αν, δυνάμει απόφασης δικαστηρίου, ο δικαιούχος δεν έχει δικαίωμα επί του σχεδίου·

δ)

αν το σχέδιο έρχεται σε σύγκρουση με προηγούμενο σχέδιο ή υπόδειγμα το οποίο ετέθη στη
διάθεση του κοινού μετά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, ή, εάν διεκδικείται
προτεραιότητα, την ημερομηνία προτεραιότητας του σχεδίου ή υποδείγματος, και το οποίο
ετέθη υπό προστασία από ημερομηνία προγενέστερη της εν λόγω ημερομηνίας με
καταχωρισμένο σχέδιο ή υπόδειγμα ή αίτηση για σχέδιο ή υπόδειγμα·

ε)

αν, σε μεταγενέστερο σχέδιο, γίνεται χρήση διακριτικού σημείου, ενώ η νομοθεσία του
οικείου μέρους που διέπει το διακριτικό αυτό σημείο, παρέχει στον δικαιούχο του δικαίωμα
να απαγορεύει την εν λόγω χρήση·

στ)

αν το σχέδιο ή υπόδειγμα αποτελεί μη επιτρεπόμενη χρησιμοποίηση έργου προστατευόμενου
από τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων του εν ενδιαφερόμενου μέρους·
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ζ)

αν το σχέδιο αποτελεί αθέμιτη χρήση οποιουδήποτε εκ των στοιχείων που απαριθμούνται στο
άρθρο 6β της Σύμβασης των Παρισίων ή συμβόλων, εμβλημάτων και θυρεών πέραν των
προβλεπομένων στο άρθρο 6β της εν λόγω Συμβάσεως, τα οποία όμως έχουν ιδιαίτερη
σημασία για το δημόσιο συμφέρον στο έδαφος ενός εκ των μερών·

Η παρούσα παράγραφος τελεί υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να καθορίσουν
τυπικές προϋποθέσεις για τις αιτήσεις καταχώρισης σχεδίων.

2.

Ένα μέρος δύναται να αποφασίσει, εναλλακτικώς προς την ακυρότητα, να περιορίσει τη

χρήση σχεδίου ή υποδείγματος που μπορεί να θεωρηθεί άκυρο για τους λόγους που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 216
Παρεχόμενα δικαιώματα
Ο κάτοχος ενός προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος έχει τουλάχιστον το αποκλειστικό
δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να εμποδίζει τρίτα μέρη να το χρησιμοποιούν, χωρίς τη
συγκατάθεσή του, για την παραγωγή, την προσφορά, τη διάθεση στην αγορά, την εισαγωγή, την
εξαγωγή ή τη χρήση προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο ή
υπόδειγμα, καθώς και για την αποθήκευση ενός τέτοιου προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.
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ΑΡΘΡΟ 217
Εξαιρέσεις

1.

Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση των σχεδίων ή υποδειγμάτων δεν πρέπει να

ασκούνται:
α)

σε πράξεις που διενεργούνται ιδιωτικώς και για μη εμπορικούς σκοπούς·

β)

σε πράξεις για πειραματικούς σκοπούς·

γ)

σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος χάριν παραδείγματος ή διδασκαλίας,
εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δεν βλάπτουν παρανόμως τη
συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και εφόσον μνημονεύεται η πηγή από την
οποία ελήφθησαν.

2.

Εξάλλου, τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν πρέπει να

ασκούνται:
α)

στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών εγγεγραμμένων σε άλλη χώρα, όταν εισέρχονται
προσωρινά στο έδαφος του οικείου μέρους·

β)

στην εισαγωγή από το ενδιαφερόμενο μέρος ανταλλακτικών και εξαρτημάτων με σκοπό την
επισκευή των εν λόγω πλοίων και αεροσκαφών·

γ)

στην εκτέλεση επισκευών επ' αυτών.
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3.

Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της

εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.

4.

Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της

εμφάνισης ενός προϊόντος, τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή
και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή
υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω ή επάνω
σε άλλο προϊόν, ώστε καθένα από τα προϊόντα αυτά να μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του.

5.

Η καταχώριση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος

το οποίο αντιβαίνει στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

ΑΡΘΡΟ 218
Σχέση με το δικαίωμα δημιουργού
Σχέδιο ή υπόδειγμα που προστατεύεται δια δικαιώματος επί σχεδίου το οποίο έχει καταχωρισθεί σε
ένα από τα μέρη, σύμφωνα με το παρόν υποτμήμα, δύναται επίσης να τύχει προστασίας βάσει της
νομοθεσίας περί διανοητικής ιδιοκτησίας του μέρους αυτού από την ημερομηνία κατά την οποία το
σχέδιο ή το υπόδειγμα δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. Η έκταση και οι
προϋποθέσεις παροχής της προστασίας, καθώς και ο απαιτούμενος βαθμός πρωτοτυπίας,
καθορίζονται από έκαστο μέρος.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 5
ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 219
Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και δημόσια υγεία

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της Δήλωσης σχετικά με τη Συμφωνία TRIPS και τη

Δημόσια Υγεία, η οποία εγκρίθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2001 (εφεξής «η δήλωση της Ντόχα») από
την υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ. Κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη εξασφαλίζουν τη συνάφεια με τη Δήλωση
της Ντόχα.

2.

Τα μέρη συμβάλλουν στην εφαρμογή και τηρούν την απόφαση του γενικού συμβουλίου του

ΠΟΕ, της 30ής Αυγούστου 2003, σχετικά με την παράγραφο 6 της Δήλωσης της Ντόχα.

ΑΡΘΡΟ 220
Συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι τα φάρμακα και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα τα οποία

προστατεύονται από ευρεσιτεχνία στα αντίστοιχα εδάφη τους υπόκεινται σε διαδικασία διοικητικής
έγκρισης ή καταχώρισης πριν διατεθούν στην αγορά τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι το χρονικό
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της κατάθεσης της αίτησης διπλώματος ευρεσιτεχνίας και της
πρώτης έγκρισης για τη διάθεση του προϊόντος στις αντίστοιχες αγορές τους, όπως ορίζει προς τον
σκοπό αυτόν η σχετική νομοθεσία, μπορεί να συντομεύσει την περίοδο πραγματικής προστασίας
που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
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2.

Τα μέρη προβλέπουν περαιτέρω περίοδο προστασίας για ένα φάρμακο ή φυτοπροστατευτικό

προϊόν που προστατεύεται από ευρεσιτεχνία και υπόκειται σε διοικητική διαδικασία χορήγησης
άδειας, η οποία είναι ίση με την περίοδο που αναφέρεται στην παράγραφο 1, μειωμένη κατά πέντε
έτη.

3.

Στην περίπτωση φαρμάκων για τα οποία έχουν πραγματοποιηθεί παιδιατρικές μελέτες και

των οποίων τα αποτελέσματα εκφράζονται στις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν, τα μέρη
προβλέπουν παράταση κατά έξι μήνες της περιόδου προστασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 221
Προστασία βιοτεχνολογικών εφευρέσεων

1.

Τα μέρη προστατεύουν τις βιοτεχνολογικές εφευρέσεις στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου

περί ευρεσιτεχνίας. Τα μέρη προσαρμόζουν, εφόσον χρειασθεί, το δίκαιό τους περί ευρεσιτεχνίας
προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας. Το παρόν άρθρο δεν
επηρεάζει τις υποχρεώσεις των μερών που απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις, και ιδίως από τη
συμφωνία TRIPS και τη σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα του 1992 (εφεξής «CBD»).

2.

Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος:

α)

ως «βιολογικό υλικό» νοείται το υλικό που περιέχει γενετικές πληροφορίες και μπορεί να
αυτοαναπαραχθεί ή να αναπαραχθεί μέσα σε ένα βιολογικό σύστημα·

β)

ως «μικροβιολογική διαδικασία» νοείται κάθε διαδικασία η οποία χρησιμοποιεί
μικροβιολογικό υλικό, εμπεριέχει επέμβαση σε μικροβιολογικό υλικό ή παράγει
μικροβιολογικό υλικό.
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3.

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας: μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα

ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις οι οποίες είναι νέες, εμπεριέχουν εφευρετική δραστηριότητα και είναι
επιδεκτικές βιομηχανικής εφαρμογής, ακόμη και αν έχουν ως αντικείμενο ένα προϊόν που
αποτελείται από ή περιέχει βιολογικό υλικό, ή μια μέθοδο για την παραγωγή, επεξεργασία ή
χρησιμοποίηση βιολογικού υλικού.
Βιολογικό υλικό το οποίο έχει απομονωθεί από το φυσικό του περιβάλλον ή έχει παραχθεί με τη
βοήθεια τεχνικής μεθόδου μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο εφεύρεσης, ακόμη και στην
περίπτωση που προϋπήρχε στη φύση.
Ένα στοιχείο που έχει απομονωθεί από το ανθρώπινο σώμα ή που έχει παραχθεί με άλλο τρόπο με
τεχνική μέθοδο, συμπεριλαμβανομένης της ακολουθίας ή της μερικής ακολουθίας ενός γονιδίου,
μπορεί να αποτελεί εφεύρεση επιδεκτική κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, ακόμη και αν η
δομή του εν λόγω στοιχείου είναι ίδια με εκείνη ενός φυσικού στοιχείου. Η βιομηχανική εφαρμογή
μιας ακολουθίας ή μερικής ακολουθίας ενός γονιδίου πρέπει να γνωστοποιείται στην αίτηση για
χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

4.

Δεν κατοχυρώνονται με διπλώματα ευρεσιτεχνίας:

α)

οι φυτικές ποικιλίες και οι φυλές ζώων·

β)

οι κυρίως βιολογικές μέθοδοι για την παραγωγή φυτών ή ζώων·

γ)

το ανθρώπινο σώμα, στα διάφορα στάδια του σχηματισμού και της ανάπτυξής του, καθώς και
η απλή ανακάλυψη ενός από τα επιμέρους στοιχεία του, συμπεριλαμβανομένης της
ακολουθίας ή της μερικής ακολουθίας γονιδίου.

Εφευρέσεις που αφορούν φυτά ή ζώα μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εάν η
δυνατότητα τεχνικής εφαρμογής της εφεύρεσης δεν περιορίζεται σε ορισμένη φυτική ποικιλία ή
φυλή ζώου. Το στοιχείο β) της παρούσας παραγράφου δεν θίγει τη δυνατότητα ευρεσιτεχνιακής
κατοχύρωσης για εφευρέσεις που έχουν ως αντικείμενο μικροβιολογική μέθοδο ή άλλες τεχνικές
μεθόδους ή προϊόν που παράγεται μέσω τέτοιων μεθόδων.
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5.

Οι εφευρέσεις αποκλείονται της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, όταν η εμπορική

εκμετάλλευσή τους αντίκειται στη δημόσια πολιτική ή στα χρηστά ήθη· ωστόσο, η εμπορική τους
εκμετάλλευση δεν θεωρείται ότι αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη απλώς για τον
λόγο ότι απαγορεύεται από νομοθετική ή κανονιστική διάταξη. Τα ακόλουθα, ιδίως, θεωρούνται
ότι αποκλείονται της κατοχύρωσης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας:
α)

οι μέθοδοι κλωνοποίησης ανθρώπων·

β)

οι μέθοδοι τροποποίησης της βλαστικής γενετικής ταυτότητας του ανθρώπινου όντος·

γ)

οι χρήσεις ανθρωπίνων εμβρύων για βιομηχανικούς ή εμπορικούς σκοπούς·

δ)

οι μέθοδοι τροποποίησης της γενετικής ταυτότητας των ζώων που ενδέχεται να προκαλέσουν
σε αυτά ταλαιπωρίες χωρίς ουσιαστική ιατρική χρησιμότητα για τον άνθρωπο ή για τα ζώα,
καθώς και τα ζώα που παράγονται με τέτοιες μεθόδους.

6.

Η προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για βιολογικό υλικό το οποίο, λόγω της

εφευρέσεως, διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες, εκτείνεται σε κάθε βιολογικό υλικό που υπό
πανομοιότυπη ή διαφοροποιημένη μορφή λαμβάνεται από το βιολογικό αυτό υλικό με
αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό και έχει τις ίδιες ιδιότητες.

7.

Η προστασία που παρέχει ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μέθοδο που επιτρέπει την

παραγωγή βιολογικού υλικού το οποίο, λόγω της εφευρέσεως, διαθέτει συγκεκριμένες ιδιότητες,
εκτείνεται στο βιολογικό υλικό που λαμβάνεται ευθέως με την μέθοδο αυτή και σε κάθε άλλο
βιολογικό υλικό που, από το ίδια βιολογικό υλικό που ελήφθη ευθέως, λαμβάνεται υπό
πανομοιότυπη ή διαφοροποιημένη μορφή με αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμό και έχει τις ίδιες
ιδιότητες.
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8.

Η προστασία που παρέχει το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σε ένα προϊόν το οποίο περιέχει ή

αποτελείται από γενετικές πληροφορίες εκτείνεται σε κάθε ύλη, με την επιφύλαξη της παραγράφου
4 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου, στην οποία ενσωματώνεται το προϊόν και στην οποία
περιέχονται και ασκούν τις λειτουργίες τους οι σχετικές γενετικές πληροφορίες.

9.

Η προστασία που αναφέρεται στις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου δεν εκτείνεται

στο βιολογικό υλικό το οποίο προκύπτει δια αναπαραγωγής ή πολλαπλασιασμού βιολογικού υλικού
διατιθέμενου στην αγορά στο έδαφος των μερών, από τον ίδιο τον κάτοχο του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του, εφόσον η εν λόγω αναπαραγωγή ή πολλαπλασιασμός
απορρέει κατ’ ανάγκη από τη χρήση για την οποία διατέθηκε το βιολογικό υλικό στην αγορά,
εφόσον το παραχθέν υλικό δεν χρησιμοποιείται στη συνέχεια για τυχόν άλλες αναπαραγωγές ή
πολλαπλασιασμούς.

10.

Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η πώληση ή άλλη

μορφή εμπορίας φυτικού υλικού αναπαραγωγής από τον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή
με τη συγκατάθεσή του, σε γεωργό, με σκοπό τη γεωργική εκμετάλλευση, συνεπάγεται ότι ο
γεωργός έχει την άδεια να χρησιμοποιεί το προϊόν της συγκομιδής του για αναπαραγωγή ή
πολλαπλασιασμό από αυτόν τον ίδιο στη δική του γεωργική εκμετάλλευση. Η έκταση και οι
προϋποθέσεις της παρέκκλισης αυτής αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις
εθνικές νομοθεσίες των μερών, στις κανονιστικές διατάξεις και στις πρακτικές των μερών όσον
αφορά τα δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας.
Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 7 και 8 του παρόντος άρθρου, η πώληση ή άλλη μορφή
εμπορίας ζώων εκτροφής ή άλλου ζωικού υλικού αναπαραγωγής από τον κάτοχο του διπλώματος
ευρεσιτεχνίας ή με τη συγκατάθεσή του σε γεωργό, συνεπάγεται ότι ο τελευταίος έχει την άδεια να
χρησιμοποιήσει τα προστατευόμενα ζώα για γεωργική χρήση. Η άδεια αυτή περιλαμβάνει τη
διάθεση του ζώου ή άλλου ζωικού υλικού αναπαραγωγής για την άσκηση της γεωργικής του
δραστηριότητος, αλλά όχι την πώληση στα πλαίσια εμπορικής δραστηριότητας αναπαραγωγής ή
για τον σκοπό αυτό. Η έκταση και οι προϋποθέσεις της παρέκκλισης που προβλέπονται ανωτέρω
διέπονται από τις εθνικές νομοθεσίες, κανονιστικές διατάξεις και πρακτικές.
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11.

Τα μέρη προβλέπουν υποχρεωτικές άδειες λόγω αλληλεξάρτησης στις ακόλουθες

περιπτώσεις:
α)

αν ένας βελτιωτής δεν μπορεί να αποκτήσει ή να εκμεταλλευθεί δικαίωμα παραγωγής
φυτικής ποικιλίας χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, μπορεί να
ζητήσει υποχρεωτική άδεια για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση της προστατευόμενης με
το εν λόγω δίπλωμα εφεύρεσης, εφόσον η άδεια αυτή είναι απαραίτητη για την εκμετάλλευση
της προστατευτέας φυτικής ύλης, έναντι καταβολής ανάλογης αμοιβής. Τα μέρη προβλέπουν
ότι, όταν χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας δικαιούται
αμοιβαία άδεια, υπό λογικούς όρους, προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη
ποικιλία·

β)

αν ο κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας που αφορά βιοτεχνολογική εφεύρεση δεν μπορεί να
την εκμεταλλευθεί χωρίς να προσβάλει προγενέστερο δικαίωμα παραγωγής φυτικής
ποικιλίας, μπορεί να ζητήσει υποχρεωτική άδεια για τη μη αποκλειστική εκμετάλλευση της
προστατευόμενης από αυτό το δικαίωμα παραγωγής φυτικής ποικιλίας, έναντι καταβολής
ανάλογης αμοιβής. Τα μέρη προβλέπουν ότι, όταν χορηγείται τέτοια άδεια, ο κάτοχος του
δικαιώματος παραγωγής φυτικής ποικιλίας δικαιούται αμοιβαία άδεια, υπό λογικούς όρους,
προκειμένου να χρησιμοποιήσει την προστατευόμενη εφεύρεση.

12.

Οι αιτούντες άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 11 του παρόντος άρθρου, πρέπει να

αποδεικνύουν:
α)

ότι έχουν απευθυνθεί μάταια στον κάτοχο του διπλώματος ευρεσιτεχνίας ή του δικαιώματος
παραγωγής φυτικής ποικιλίας για να λάβουν συμβατική άδεια·

β)

ότι η ποικιλία ή η εφεύρεση συνιστά αξιόλογη τεχνική πρόοδο σημαντικού οικονομικού
ενδιαφέροντος, σε σχέση με την εφεύρεση που διεκδικείται στο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή την
προστατευόμενη φυτική ποικιλία.
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ΑΡΘΡΟ 222
Προστασία των στοιχείων που υποβάλλονται με σκοπό την έγκριση άδειας εμπορίας
για φυτοπροστατευτικά προϊόντα

1.

Τα μέρη υλοποιούν ένα ολοκληρωμένο σύστημα για να διασφαλίσουν την εμπιστευτικότητα,

το απόρρητο και τη μη εξάρτηση από τα στοιχεία που υποβάλλονται με σκοπό την έγκριση άδειας
για τη διάθεση φαρμακευτικού προϊόντος στην αγορά.

2.

Προς τον σκοπό αυτό, όταν ένα μέρος ζητεί να υποβληθούν δεδομένα δοκιμών ή μελέτες

σχετικά με την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενός φαρμάκου πριν από την έγκριση για τη
διάθεση στο εμπόριο του προϊόντος αυτού, το μέρος, για περίοδο τουλάχιστον πέντε ετών από την
ημερομηνία της πρώτης έγκρισης στο εν λόγω μέρος, δεν επιτρέπει σε άλλους αιτούντες να
διαθέσουν στην αγορά το ίδιο ή ομοειδές προϊόν, δυνάμει της έγκρισης για την εμπορία η οποία
απονέμεται στον αιτούντα που είχε παράσχει τα δεδομένα δοκιμών ή τις μελέτες, εκτός αν έχει
δώσει τη συγκατάθεσή του ο αιτών που είχε παράσχει τα δεδομένα δοκιμών ή τις μελέτες. Κατά
την περίοδο αυτή, τα δεδομένα δοκιμών ή οι μελέτες που υποβάλλονται για την πρώτη έγκριση δεν
θα χρησιμοποιηθούν προς όφελος κάθε μεταγενέστερου αιτούντος που αποβλέπει στη λήψη
έγκρισης εμπορίας ενός φαρμάκου, εκτός αν παρέχεται η συγκατάθεση του πρώτου αιτούντος.

3.

Η Ουκρανία αναλαμβάνει να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της στον τομέα των φαρμάκων με

εκείνη της ΕΕ σε ημερομηνία που θα αποφασιστεί από την επιτροπή εμπορίου.
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ΑΡΘΡΟ 223
Προστασία των δεδομένων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα

1.

Τα μέρη καθορίζουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και αποτελεσματικότητας πριν χορηγήσουν

έγκριση για τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά.

2.

Τα μέρη αναγνωρίζουν προσωρινό δικαίωμα στον ιδιοκτήτη μιας έκθεσης δοκιμής ή μελέτης

που υποβάλλεται για πρώτη φορά με σκοπό την επίτευξη άδειας εμπορίας για ένα
φυτοπροστατευτικό προϊόν. Κατά την περίοδο αυτή, η έκθεση δοκιμής ή μελέτης δεν
χρησιμοποιείται προς όφελος οιουδήποτε προσώπου που αποβλέπει στη λήψη έγκρισης εμπορίας
φυτοπροστατευτικού προϊόντος, εκτός αν παρέχεται η ρητή συγκατάθεση του πρώτου ιδιοκτήτη. Η
προστασία αυτή στο εξής αναφέρεται ως «προστασία δεδομένων».

3.

Τα μέρη καθορίζουν τους όρους που πρέπει να πληροί η έκθεση δοκιμής ή μελέτης.

4.

Η χρονική περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι 10 τουλάχιστον έτη από την

ημερομηνία της πρώτης έγκρισης άδειας στο εν λόγω μέρος. Τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν να
παράσχουν παράταση της περιόδου προστασίας για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού
κινδύνου. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί σε 13 έτη.

5.

Τα μέρη μπορούν να αποφασίσουν ότι οι εν λόγω περίοδοι παρατείνονται για κάθε παράταση

αδείας για χρήσεις δευτερεύουσας σημασίας1. Στην περίπτωση αυτή, η συνολική περίοδος
προστασίας των δεδομένων δεν μπορεί να υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, 13 έτη ή, για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα χαμηλού κινδύνου, 15 έτη.

1

Χρήση δευτερεύουσας σημασίας: χρήση φυτοπροστατευτικού προϊόντος από συγκεκριμένο
μέρος σε φυτά ή φυτικά προϊόντα που δεν καλλιεργεί ευρέως το εν λόγω μέρος ή τα οποία
καλλιεργούνται ευρέως για την αντιμετώπιση έκτακτης φυτοπροστατευτικής ανάγκης.
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6.

Μια δοκιμή ή μια μελέτη προστατεύεται επίσης εάν είναι απαραίτητη για την ανανέωση ή

την επανεξέταση της άδειας. Στις περιπτώσεις αυτές, η περίοδος προστασίας των δεδομένων είναι
30 μήνες.

7.

Τα μέρη καθορίζουν τους κανόνες για να αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε

σπονδυλωτά ζώα. Κάθε αιτών που σκοπεύει να διενεργήσει δοκιμές και μελέτες σε σπονδυλωτά
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να επαληθεύσει ότι δεν έχουν ήδη διενεργηθεί ή αρχίσει οι εν
λόγω δοκιμές και μελέτες.

8.

Ο νέος αιτών και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών καταβάλλουν κάθε δυνατή

προσπάθεια για να εξασφαλίζουν ότι χρησιμοποιούν από κοινού δοκιμές και μελέτες σε
σπονδυλωτά. Το κόστος που συνεπάγεται η κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών
καθορίζεται με δίκαιο και διαφανή τρόπο, ο οποίος δεν δημιουργεί διακρίσεις. Ένας νέος αιτών
καλείται μόνον να συμμετέχει στην κάλυψη του κόστους των πληροφοριών τις οποίες απαιτείται να
υποβάλει, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις άδειας.

9.

Όταν ο νέος υποψήφιος και ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών

φυτοπροστατευτικών προϊόντων δεν μπορούν να καταλήξουν σε συμφωνία ως προς την
κοινοχρησία των εκθέσεων δοκιμών και μελετών σε σπονδυλωτά, ο νέος υποψήφιος ενημερώνει το
μέρος.

10.

Η αδυναμία συμφωνίας δεν εμποδίζει το μέρος να χρησιμοποιεί τις εκθέσεις δοκιμών και

μελετών σε σπονδυλωτά για την αίτηση του μελλοντικού αιτούντος.

11.

Ο κάτοχος ή οι κάτοχοι των σχετικών αδειών διεκδικούν από τον νέο αιτούντα δίκαιο μερίδιο

των εξόδων που πραγματοποίησε. Το ενδιαφερόμενο μέρος μπορεί να υποδείξει στα εμπλεκόμενα
μέρη να διευθετήσουν το θέμα με τυπική και δεσμευτική διαιτησία δυνάμει της εθνικής
νομοθεσίας.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 6
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

ΑΡΘΡΟ 224
Ορισμός
Για τους σκοπούς του παρόντος υποτμήματος:
α)

ως «προϊόν ημιαγωγών» νοείται η τελική ή ενδιάμεση μορφή κάθε προϊόντος το οποίο:
αποτελείται από σώμα υλικού που περιλαμβάνει στρώση υλικού ημιαγωγού· έχει ένα ή
περισσότερα στρώματα αποτελούμενα από αγωγό, μονωτικό ή ημιαγωγό υλικό, και
διευθετημένα σύμφωνα με προκαθορισμένη τρισδιάστατη διάταξη, ι και έχει προορισμό να
εκτελεί ηλεκτρονικές λειτουργίες, είτε αποκλειστικά, είτε μαζί με άλλες λειτουργίες·

β)

ως «τοπογραφία» ενός προϊόντος ημιαγωγών νοείται μια σειρά συναφών εικόνων, όποιος και

αν είναι ο τρόπος με τον οποίο είναι καθορισμένες ή κωδικοποιημένες:
που αναπαριστούν την τρισδιάστατη διάταξη των στρωμάτων από τα οποία αποτελείται ένα
προϊόν ημιαγωγών, στην οποία κάθε εικόνα περιλαμβάνει τη διάταξη ή τμήμα της διάταξης
μιας επιφάνειας του προϊόντος ημιαγωγών σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής του·
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γ)

ως «εμπορική εκμετάλλευση» νοείται η πώληση, η μίσθωση, η χρηματοδοτική μίσθωση
(leasing) ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος εμπορικής διάθεσης ή προσφορά για τους σκοπούς
αυτούς. Ωστόσο, προς τον σκοπό του άρθρου 227 της παρούσας συμφωνίας, η εμπορική
εκμετάλλευση δεν περιλαμβάνει την εκμετάλλευση υπό όρους εμπιστευτικότητας, στον
βαθμό που δεν πραγματοποιείται περαιτέρω διανομή σε τρίτα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 225
Απαιτήσεις σχετικά με την προστασία

1.

Τα μέρη προστατεύουν τις τοπογραφίες προϊόντων ημιαγωγών με τη θέσπιση νομοθετικών

διατάξεων που παρέχουν αποκλειστικά δικαιώματα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.

2.

Τα μέρη μεριμνούν για την προστασία των τοπογραφιών ημιαγωγών μόνον εφόσον πληρούν

τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες αποτελούν προϊόν της διανοητικής προσπάθειας του
δημιουργού τους και δεν αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία ημιαγωγών. Όταν οι τοπογραφίες
προϊόντων ημιαγωγών αποτελούνται από στοιχεία που αποτελούν κοινοτοπία στη βιομηχανία
ημιαγωγών, προστατεύονται μόνον εφόσον ο συνδυασμός των στοιχείων αυτών, στο σύνολο του,
πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
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ΑΡΘΡΟ 226
Αποκλειστικά δικαιώματα

1.

Τα κατά το άρθρο 225 παράγραφος 1 αποκλειστικά δικαιώματα της παρούσας συμφωνίας

περιλαμβάνουν το δικαίωμα παροχής άδειας προς διεξαγωγή ή το δικαίωμα απαγόρευσης
οποιασδήποτε από τις παρακάτω πράξεις:
α)

αναπαραγωγή τοπογραφίας, εφόσον προστατεύεται δυνάμει του άρθρου 225 παράγραφος 2
της παρούσας συμφωνίας·

β)

εμπορική εκμετάλλευση ή εισαγωγή προς τον σκοπό αυτό μιας τοπογραφίας ή ενός προϊόντος
ημιαγωγών που κατασκευάζεται με τη χρησιμοποίηση της τοπογραφίας.

2.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρει η παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος

άρθρου δεν ισχύουν για την αναπαραγωγή με σκοπό την ανάλυση, την αξιολόγηση ή τη διδασκαλία
των αρχών, των διαδικασιών, των συστημάτων ή των τεχνικών που είναι ενσωματωμένες στις
τοπογραφίες, ή των ίδιων των τοπογραφιών.

3.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν

επεκτείνονται στις αντίστοιχες πράξεις που αφορούν τοπογραφία η οποία πληροί τις προϋποθέσεις
του άρθρου 225 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας και η οποία έχει δημιουργηθεί μετά από
ανάλυση και αξιολόγηση άλλης τοπογραφίας, οι οποίες διεξήχθησαν σύμφωνα με την παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου.

4.

Τα αποκλειστικά δικαιώματα συναίνεσης ή απαγόρευσης για τις πράξεις που καθορίζονται

στην παράγραφο 1 στοιχείο β) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται σε οιαδήποτε τέτοια πράξη
που έχει διαπραχθεί μετά τη νόμιμη διάθεση στο εμπόριο της τοπογραφίας ή του προϊόντος
ημιαγωγών.
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ΑΡΘΡΟ 227
Χρόνος προστασίας
Τα αποκλειστικά δικαιώματα υφίστανται 10 έτη τουλάχιστον από την πρώτη εμπορική
εκμετάλλευση της τοπογραφίας οπουδήποτε στον κόσμο ή, όταν η καταχώριση αποτελεί
προϋπόθεση της γένεσης ή διατήρησης των αποκλειστικών δικαιωμάτων, 10 έτη μετά την πρώτη
από τις ακόλουθες ημερομηνίες:
α)

το τέλος του ημερολογιακού έτους της πρώτης εμπορικής εκμετάλλευσης της τοπογραφίας
οπουδήποτε στον κόσμο,

β)

το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο υπεβλήθη νομοτύπως η αίτηση
καταχώρισης.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 7
ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 228
Φυτικές ποικιλίες
Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση και ενίσχυση της προστασίας των φυτικών ποικιλιών με
βάση τη διεθνή σύμβαση για την προστασία των νέων φυτικών ποικιλιών του 1961, όπως
αναθεωρήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 1972, στις 23 Οκτωβρίου 1978 και στις 19 Μαρτίου 1991,
συμπεριλαμβανομένης της προαιρετικής εξαίρεσης από τα δικαιώματα βελτιωτού φυτών, όπως
αναφέρεται στο άρθρο 15.2 της ανωτέρω σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 229
Γενετικοί πόροι, παραδοσιακές γνώσεις και λαϊκή παράδοση

1.

Με την επιφύλαξη της εθνικής τους νομοθεσίας, τα μέρη τηρούν, προστατεύουν και

διατηρούν τις γνώσεις, τις καινοτομίες και τις πρακτικές των αυτόχθονων και τοπικών κοινοτήτων
που αναπτύσσουν παραδοσιακούς τρόπους ζωής, σε ό,τι αφορά τη διατήρηση και την
αυτοσυντηρούμενη χρήση της βιολογικής ποικιλομορφίας και προάγουν την ευρύτερη εφαρμογή
τους με τη συμμετοχή και τη συγκατάθεση των κατόχων των εν λόγω γνώσεων, καινοτομιών και
πρακτικών και ενθαρρύνουν την ισόρροπη κατανομή των πλεονεκτημάτων που προκύπτουν από τη
χρησιμοποίηση των εν λόγω γνώσεων, καινοτομιών και πρακτικών.
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2.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της λήψης κατάλληλων μέτρων, με την επιφύλαξη της

εθνικής νομοθεσίας, για τη διατήρηση των παραδοσιακών γνώσεων και συμφωνούν να συνεχίσουν
τις προσπάθειες για την ανάπτυξη διεθνώς συμφωνημένων προτύπων sui generis για τη νομική
προστασία των παραδοσιακών γνώσεων.

3.

Τα μέρη συμφωνούν ότι οι διατάξεις οι σχετικές με τη διανοητική ιδιοκτησία του παρόντος

υποτμήματος και η σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) εφαρμόζονται βάσει αμοιβαίας
υποστήριξης.

4.

Τα μέρη συμφωνούν στην τακτική ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών σχετικά με

πολυμερείς συζητήσεις:
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ΤΜΗΜΑ 3
ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 230
Γενικές υποχρεώσεις

1.

Αμφότερα τα μέρη επαναβεβαιώνουν τις δεσμεύσεις τους δυνάμει της συμφωνίας TRIPS και

ειδικότερα του Μέρους ΙΙΙ αυτής, και θεσπίζουν τα ακόλουθα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα,
διαδικασίες και μέτρα αποκατάστασης για να εξασφαλίσουν την επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας1. Τα εν λόγω μέτρα, οι διαδικασίες και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει να
είναι θεμιτά και δίκαια, να μην είναι περίπλοκα και δαπανηρά άνευ λόγου και να μην προβλέπουν
παράλογες προθεσμίες ούτε να συνεπάγονται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

2.

Τα εν λόγω μέτρα και τα μέτρα αποκατάστασης πρέπει επίσης να είναι αποτελεσματικά,

αναλογικά και αποτρεπτικά και να εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία
εμποδίων στο θεμιτό εμπόριο και να προβλέπονται εγγυήσεις κατά της κατάχρησής τους.

1

Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, η έννοια των «δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας» θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα δικαιώματα: πνευματική
ιδιοκτησία, δικαιώματα συγγενικά με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα ειδικής
φύσεως (sui generis) του κατασκευαστή βάσης δεδομένων, δικαιώματα του δημιουργού
τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών, δικαιώματα σημάτων, δικαιώματα επί σχεδίων ή
υποδειγμάτων, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που
απορρέουν από συμπληρωματικά πιστοποιητικά προστασίας, γεωγραφικές ενδείξεις,
δικαιώματα επί υποδειγμάτων χρησιμότητας, δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας, εμπορικές
επωνυμίες, εφόσον προστατεύονται από αποκλειστικά δικαιώματα στην οικεία εγχώρια
νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 231
Επιλέξιμοι αιτούντες

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητούν την εφαρμογή των

μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που αναφέρονται στο παρόν τμήμα και
στο μέρος III της συμφωνίας TRIPS:
α)

τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εφαρμοστέου δικαίου·

β)

κάθε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να χρησιμοποιεί τα εν λόγω δικαιώματα, ιδίως
τους κατόχους άδειας εκμετάλλευσης, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας
νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές·

γ)

τους οργανισμούς προάσπισης επαγγελματικών συμφερόντων στους οποίους αναγνωρίζεται
συνήθως το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και σύμφωνα
με αυτές.

2.

Τα μέρη δύνανται να αναγνωρίζουν ως πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να ζητούν την

εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων αποκατάστασης που αναφέρονται στο
παρόν τμήμα και στο μέρος III της συμφωνίας TRIPS, τους οργανισμούς διαχείρισης συλλογικών
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στους οποίους αναγνωρίζεται τακτικά το δικαίωμα να
εκπροσωπούν δικαιούχους δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον το επιτρέπουν οι
διατάξεις της εφαρμοστέας νομοθεσίας και σύμφωνα με αυτές.

EU/UA/el 289

4213

ΥΠΟΤΜΗΜΑ 1
ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 232
Τεκμήριο διανοητικής ιδιοκτησίας ή κατοχής συγγενικών δικαιωμάτων
Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι, για την εφαρμογή των μέτρων, των διαδικασιών και των μέτρων
αποκατάστασης που προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία:
α)

για να θεωρείται ο δημιουργός λογοτεχνικού ή καλλιτεχνικού έργου ως δημιουργός, μέχρις
αποδείξεως του εναντίου, και για να έχει κατά συνέπεια το δικαίωμα προσφυγής κατά των
παραβατών, αρκεί να εμφανίζεται το όνομά του επί του έργου κατά τον συνήθη τρόπο·

β)

η διάταξη του στοιχείου α) του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται κατ’ αναλογία στους
δικαιούχους συγγενικών προς το δικαίωμα του δημιουργού δικαιωμάτων ως προς το
προστατευόμενο αντικείμενό τους.
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ΑΡΘΡΟ 233
Αποδεικτικά στοιχεία

1.

Όταν ένας διάδικος έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία, τα οποία κατέστη δυνατό να

συγκεντρώσει και τα οποία αρκούν για τη θεμελίωση των ισχυρισμών του, ενώ παράλληλα
επισημαίνει κάποια άλλα στοιχεία, τα οποία επίσης θα ήταν χρήσιμα για τη θεμελίωση των
ισχυρισμών του, αλλά τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου του, οι δικαστικές αρχές
των μερών έχουν την εξουσία να απαιτήσουν από τον αντίδικο να προσκομίσει αυτά τα δεύτερα
αποδεικτικά στοιχεία, υπό την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τάσσονται για την προστασία της
εμπιστευτικότητας ορισμένων στοιχείων.

2.

Υπό τις ίδιες συνθήκες, τα μέρη λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα ώστε, σε περίπτωση

προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας σε εμπορική κλίμακα, να μπορούν οι αρμόδιες
δικαστικές αρχές, εφόσον ενδείκνυται και κατόπιν αίτησης, να διατάσσουν την κοινοποίηση
τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που ευρίσκονται υπό τον έλεγχο του
αντιδίκου, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών.
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ΑΡΘΡΟ 234
Μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων

1.

Τα μέρη μεριμνούν, ακόμη και πριν από την έναρξη της διαδικασίας επί της ουσίας, ώστε οι

αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται, κατόπιν αιτήσεως του μέρους που προσκόμισε ευλόγως
διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προς τεκμηρίωση των ισχυρισμών του περί προσβολής ή
επικείμενης προσβολής του δικαιώματός του διανοητικής ιδιοκτησίας, να διατάσσουν την άμεση
και αποτελεσματική λήψη προσωρινών μέτρων για την προστασία των σχετικών αποδεικτικών
στοιχείων που αφορούν την εικαζόμενη προσβολή, με την επιφύλαξη ότι διασφαλίζεται η
προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών. Τα εν λόγω μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν τη
λεπτομερή περιγραφή, με ή χωρίς λήψη δειγμάτων, ή την πραγματική κατάσχεση των παράνομων,
κατά τους ισχυρισμούς, εμπορευμάτων και, εφόσον ενδείκνυται, των υλικών και εργαλείων που
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή και/ή τη διανομή των εμπορευμάτων αυτών, καθώς και των
σχετικών εγγράφων. Τα μέτρα αυτά λαμβάνονται, εφόσον απαιτείται, χωρίς να έχει προηγηθεί
ακρόαση του αντιδίκου, ιδίως όταν οποιαδήποτε καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει
ανεπανόρθωτη ζημία στον δικαιούχο ή όταν υπάρχει αποδεδειγμένος κίνδυνος καταστροφής των
αποδεικτικών στοιχείων.

2.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα μέτρα προστασίας των αποδεικτικών στοιχείων να ανακαλούνται

ή έστω να παύουν να παράγουν αποτελέσματα κατ’ αίτηση του εναγομένου, με την επιφύλαξη
ενδεχόμενων αξιώσεων αποζημίωσης, εάν ο αιτών δεν κινήσει, εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος, διαδικασία ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την έκδοση αποφάσεως επί
της ουσίας.
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ΑΡΘΡΟ 235
Δικαίωμα ενημέρωσης

1.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε, στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά προσβολή δικαιώματος

διανοητικής ιδιοκτησίας και κατόπιν αιτιολογημένου και αναλογικού αιτήματος του
προσφεύγοντος, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν την παροχή
πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής των
υπηρεσιών, που προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, από τον παραβάτη και/ή
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο:
α)

διαπιστώθηκε ότι κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα·

β)

διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα·

γ)

διαπιστώθηκε ότι παρείχε, σε εμπορική κλίμακα, υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την
προσβολή δικαιώματος·

ή
δ)

υποδείχθηκε, από το πρόσωπο που αναφέρεται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παρούσας
παραγράφου, ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή
στην παροχή των υπηρεσιών.
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2.

Οι πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν, εφόσον

ενδείκνυται:
α)

τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων,
παρόχων και άλλων προηγούμενων κατόχων των προϊόντων ή των υπηρεσιών, καθώς και των
χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής για τους οποίους προορίζονταν·

β)

τις πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευάστηκαν, παραδόθηκαν,
παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν, καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω
εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη άλλων

κανονιστικών διατάξεων οι οποίες:
α)

παρέχουν στον δικαιούχο δικαιώματα πληρέστερης ενημέρωσης·

β)

διέπουν τη χρήση, στο πλαίσιο αστικής ή ποινικής διαδικασίας, των πληροφοριών που
γνωστοποιούνται βάσει του παρόντος άρθρου·

γ)

διέπουν την ευθύνη για καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος ενημέρωσης,

δ)

παρέχουν τη δυνατότητα άρνησης της παροχής πληροφοριών που θα υποχρέωναν το κατά τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου πρόσωπο να παραδεχθεί τη συμμετοχή του
ιδίου ή των στενών συγγενών του στην προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, ή

ε)

διέπουν την προστασία της εμπιστευτικότητας των πηγών πληροφοριών ή την επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων.
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ΑΡΘΡΟ 236
Προσωρινά και προληπτικά μέτρα

1.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι δικαστικές αρχές να μπορούν, κατόπιν αιτήματος του

προσφεύγοντος, να εκδίδουν προσωρινή διαταγή, με σκοπό να προλάβουν κάθε επικείμενη
προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας ή να απαγορεύσουν, προσωρινά και εφόσον
απαιτείται υπό την προϋπόθεση επαναληπτικής καταβολής προστίμου, στις περιπτώσεις που
προβλέπεται από την εγχώρια νομοθεσία, τη συνέχιση των προσβολών του εν λόγω δικαιώματος ή
να εξαρτήσουν τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής από την παροχή εγγύησης με σκοπό να
διασφαλιστεί η αποζημίωση του δικαιούχου. Μπορεί επίσης να εκδίδεται προσωρινή διαταγή υπό
τους ιδίους όρους κατά ενδιαμέσου, οι υπηρεσίες του οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτον για την
προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.

Προσωρινή διαταγή μπορεί επίσης να εκδοθεί με σκοπό την κατάσχεση ή την απόδοση των

εμπορευμάτων για τα οποία υπάρχουν υπόνοιες ότι προσβάλλουν δικαίωμα διανοητικής
ιδιοκτησίας, προκειμένου να εμποδιστεί η είσοδος ή η κυκλοφορία τους στους εμπορικούς
διαύλους.

3.

Σε περίπτωση προσβολής που διαπράττεται σε εμπορική κλίμακα, τα μέρη μεριμνούν ώστε οι

αρμόδιες δικαστικές αρχές να μπορούν να διατάσσουν, εφόσον ο προσφεύγων αποδεικνύει την
ύπαρξη περιστάσεων που είναι δυνατόν να θέσουν σε κίνδυνο την καταβολή της αποζημίωσης, την
προληπτική κατάσχεση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων του κατ’ ισχυρισμόν
παραβάτη, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης των τραπεζικών του λογαριασμών και των
λοιπών περιουσιακών του στοιχείων. Προς τούτο, οι αρμόδιες αρχές δύνανται να ζητούν την
κοινοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων ή την προσήκουσα
πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες.
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4.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε η απόφαση περί των προσωρινών μέτρων των παραγράφων 1, 2

και 3 του παρόντος άρθρου να μπορεί να λαμβάνεται, εφόσον ενδείκνυται, χωρίς να ακουστεί η
άλλη πλευρά, ιδίως όταν τυχόν καθυστέρηση θα μπορούσε να προκαλέσει ανεπανόρθωτη ζημία
στον δικαιούχο του δικαιώματος. Στην περίπτωση αυτή, τα μέρη ενημερώνονται αμελλητί το
αργότερο κατόπιν της εκτελέσεως των μέτρων. Η επανεξέταση των μέτρων, συμπεριλαμβανομένου
του δικαιώματος ακροάσεως, λαμβάνει χώρα κατόπιν αιτήσεως του εναγομένου, προκειμένου να
αποφασιστεί, εντός ευλόγου προθεσμίας από την κοινοποίηση των μέτρων, αν τα μέτρα
τροποποιούνται, ανακαλούνται ή επιβεβαιώνονται.

5.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα προσωρινά μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3

του παρόντος άρθρου να ανακαλούνται ή έστω να παύουν να παράγουν αποτελέσματα αιτήσει του
εναγομένου, εάν ο αιτών δεν κινήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, διαδικασία ενώπιον
της αρμόδιας δικαστικής αρχής για την έκδοση αποφάσεως επί της ουσίας.

6.

Εάν τα προσωρινά μέτρα καταργηθούν ή παύσουν να ισχύουν εξαιτίας οποιασδήποτε πράξης

ή παράλειψης του αιτούντος ή αν διαπιστωθεί εκ των υστέρων ότι δεν υπήρξε προσβολή ή απειλή
προσβολής δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές διαθέτουν την
εξουσία να διατάξουν τον αιτούντα, αιτήσει του εναγομένου, να καταβάλει στον εναγόμενο
προσήκουσα αποζημίωση για κάθε ζημία που υπέστη εξαιτίας των εν λόγω μέτρων.
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ΑΡΘΡΟ 237
Διορθωτικά μέτρα

1.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα, κατόπιν

αιτήματος του προσφεύγοντος και με την επιφύλαξη της αποζημίωσης που οφείλεται στον
δικαιούχο λόγω της παράβασης και αυτό χωρίς οιαδήποτε αποζημίωση, να διατάσσουν την
απόσυρση από τους εμπορικούς διαύλους, την οριστική απομάκρυνση από τους εμπορικούς
διαύλους ή την καταστροφή των προϊόντων για τα οποία διαπιστώθηκε προσβολή του δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές δύνανται, επίσης, να
διατάσσουν την καταστροφή των υλικών και των εργαλείων που κυρίως χρησιμοποιήθηκαν για τη
δημιουργία ή την κατασκευή των προϊόντων αυτών.

2.

Οι δικαστικές αρχές διατάσσουν την εκτέλεση των εν λόγω μέτρων με δαπάνες του

παραβάτη, εκτός εάν συνηγορούν ειδικοί λόγοι για το αντίθετο.

ΑΡΘΡΟ 238
Δικαστικές διαταγές
Τα μέρη μεριμνούν ώστε, όταν έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση που διαπιστώνει προσβολή
δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές να δύνανται να απαγορεύουν
στον παραβάτη τη συνέχιση της εν λόγω προσβολής στο μέλλον. Εφόσον το προβλέπει η εγχώρια
νομοθεσία, η μη συμμόρφωση με την απαγόρευση αυτή υπόκειται, κατά περίπτωση, σε
επαναλαμβανόμενες χρηματικές ποινές, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση. Τα μέρη
εξασφαλίζουν επίσης ότι οι δικαιούχοι μπορούν να στραφούν κατά ενδιαμέσου, οι υπηρεσίες του
οποίου χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.
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ΑΡΘΡΟ 239
Εναλλακτικά μέτρα
Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν ότι, εφόσον ενδείκνυται και έπειτα από αίτηση του προσώπου
εναντίον του οποίου ενδέχεται να ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 237 και/ή στο
άρθρο 238 της παρούσας συμφωνίας, οι αρμόδιες δικαστικές αρχές μπορούν να διατάσσουν την
καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα, αντί της εφαρμογής των μέτρων που
προβλέπονται στο άρθρο 237 και/ή στο άρθρο 238 της παρούσας συμφωνίας, αν το εν λόγω
πρόσωπο ενήργησε χωρίς δόλο ή αμέλεια, εφόσον η εκτέλεση των εν λόγω μέτρων θα του
προκαλούσε δυσανάλογη ζημία και εφόσον η καταβολή χρηματικής αποζημίωσης στον ζημιωθέντα
διάδικο κρίνεται επαρκώς ικανοποιητική.

ΑΡΘΡΟ 240
Αποζημίωση

1.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε όταν οι δικαστικές αρχές καθορίζουν την αποζημίωση:

α)

να λαμβάνουν υπόψη όλα τα συναφή ζητήματα, όπως τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις,
συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών, τις οποίες υφίσταται ο ζημιωθείς διάδικος, και
τα τυχόν αδικαιολόγητα κέρδη που αποκόμισε ο παραβάτης και, εφόσον ενδείκνυται, άλλα
στοιχεία, πέραν των οικονομικών, όπως η ηθική βλάβη που προκάλεσε στον δικαιούχο η
προσβολή· ή
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β)

εναλλακτικά προς το στοιχείο α) της παρούσας παραγράφου, να μπορούν, εφόσον
ενδείκνυται, να καθορίζουν την αποζημίωση ως κατ' αποκοπή ποσό βάσει στοιχείων όπως
τουλάχιστον το ύψος των δικαιωμάτων ή λοιπών αμοιβών που θα οφείλονταν αν ο παραβάτης
είχε ζητήσει την άδεια να χρησιμοποιεί το επίμαχο δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο παραβάτης προέβη στην προσβολή δικαιώματος

διανοητικής ιδιοκτησίας εν αγνοία του ή ενώ δεν υπήρχαν βάσιμοι λόγοι να το γνωρίζει, τα μέρη
μπορούν να προβλέπουν τη δυνατότητα των δικαστικών αρχών να διατάσσουν υπέρ του
ζημιωθέντος την ανάκτηση των κερδών ή την καταβολή αποζημίωσης, η οποία μπορεί να είναι
προκαθορισμένη.

ΑΡΘΡΟ 241
Δικαστικά έξοδα
Τα μέρη μεριμνούν ώστε τα εύλογα και αναλογικά δικαστικά έξοδα και οι λοιπές δαπάνες στις
οποίες υπεβλήθη ο νικήσας διάδικος να βαρύνουν κατά κανόνα τον ηττηθέντα διάδικο, εκτός εάν
αυτό αντίκειται στην αρχή της επιείκειας.
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ΑΡΘΡΟ 242
Δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων
Τα μέρη μεριμνούν ώστε, στις δικαστικές προσφυγές που ασκούνται για προσβολή δικαιώματος
διανοητικής ιδιοκτησίας, οι δικαστικές αρχές να δύνανται να διατάσσουν, κατόπιν αιτήσεως του
προσφεύγοντος και με δαπάνες του παραβάτη, ενδεδειγμένα μέτρα για τη διάδοση των
πληροφοριών σχετικά με την απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης της απόφασης καθώς
και της πλήρους ή μερικής δημοσίευσής της. Τα μέρη δύνανται να προβλέπουν και άλλα πρόσθετα
μέτρα δημοσιότητας, τα οποία ενδείκνυνται για τις συγκεκριμένες περιστάσεις,
συμπεριλαμβανομένης της εμφανούς διαφήμισης.

ΑΡΘΡΟ 243
Διοικητικές διαδικασίες
Εφόσον είναι δυνατό να διαταχθεί οποιοδήποτε μέτρο αποκατάστασης του αστικού δικαίου στο
πλαίσιο της εφαρμογής διοικητικών διαδικασιών και μετά την εξέταση της ουσίας της υπόθεσης, οι
εν λόγω διαδικασίες πρέπει να διέπονται από αρχές ανάλογες κατ’ ουσίαν προς αυτές που ορίζονται
στις σχετικές διατάξεις του παρόντος υποτμήματος.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 2
ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 244
Χρησιμοποίηση των ενδιάμεσων υπηρεσιών
Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι υπηρεσίες διαμεσολαβητών είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν από
τρίτους για παράνομες δραστηριότητες. Με σκοπό να εξασφαλιστεί, αφενός, η ελεύθερη
κυκλοφορία των υπηρεσιών πληροφόρησης και, αφετέρου, η εφαρμογή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας στο ψηφιακό περιβάλλον, κάθε μέρος προβλέπει διατάξεις για τα
καθοριζόμενα στο παρόν υποτμήμα μέτρα σχετικά με τους ενδιάμεσους παρόχους υπηρεσιών. Το
παρόν υποτμήμα εφαρμόζεται μόνο για την ευθύνη ως προς τις παραβιάσεις στον τομέα των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ιδίως των δικαιωμάτων δημιουργού1.

1

Οι εξαιρέσεις από την ευθύνη που προβλέπονται στο παρόν άρθρο καλύπτουν μόνο τις
περιπτώσεις στις οποίες οι δραστηριότητες του παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας περιορίζονται στην τεχνική διαδικασία χειρισμού και παροχής πρόσβασης σε
δίκτυο επικοινωνίας διά του οποίου μεταδίδονται ή στο οποίο τίθενται σε προσωρινή
αποθήκευση πληροφορίες που έχουν δοθεί από τρίτους, με αποκλειστικό σκοπό να καταστεί
πιο αποτελεσματική η μετάδοση. Οι δραστηριότητες αυτές έχουν εντελώς τεχνικό, αυτόματο
και παθητικό χαρακτήρα, πράγμα που συνεπάγεται ότι ο πάροχος υπηρεσιών της κοινωνίας
της πληροφορίας ούτε γνωρίζει ούτε ελέγχει τις πληροφορίες που μεταδίδει ή αποθηκεύει.
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ΑΡΘΡΟ 245
Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: «απλή μετάδοση»

1.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ο αποδέκτης της
υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών ή στην παροχή πρόσβασης σε δίκτυο επικοινωνιών, δεν
υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών όσον αφορά τις μεταδιδόμενες πληροφορίες, υπό τον
όρο ότι:
α)

δεν αποτελεί την αφετηρία της μετάδοσης των πληροφοριών·

β)

δεν επιλέγει τον αποδέκτη της μετάδοσης· και

γ)

δεν επιλέγει και δεν τροποποιεί τις μεταδιδόμενες πληροφορίες.

2.

Οι δραστηριότητες μετάδοσης και παροχής πρόσβασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1

του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των
μεταδιδόμενων πληροφοριών, στον βαθμό που η αποθήκευση εξυπηρετεί αποκλειστικά την
πραγματοποίηση της μετάδοσης στο δίκτυο επικοινωνιών και η διάρκειά της δεν υπερβαίνει το
χρόνο που είναι ευλόγως απαραίτητος για τη μετάδοση.

3.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα

νομικά συστήματα των μερών, να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να παύσει ή να προλάβει
την παράβαση.
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ΑΡΘΡΟ 246
Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: αποθήκευση σε κρυφή μνήμη («caching»)

1.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας, η οποία συνίσταται στη μετάδοση πληροφοριών που παρέχει ένας αποδέκτης
υπηρεσίας σε ένα δίκτυο επικοινωνιών, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών, όσον αφορά
την αυτόματη, ενδιάμεση και προσωρινή αποθήκευση των πληροφοριών αυτών η οποία γίνεται με
αποκλειστικό σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη η μεταγενέστερη μετάδοση των
πληροφοριών σε άλλους αποδέκτες της υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός τους, υπό τον όρο ότι:
α)

ο πάροχος δεν τροποποιεί τις πληροφορίες·

β)

ο πάροχος τηρεί τους όρους πρόσβασης στις πληροφορίες·

γ)

ο πάροχος τηρεί τους κανόνες που αφορούν την ενημέρωση των πληροφοριών, οι οποίοι
καθορίζονται κατά ευρέως αναγνωρισμένο τρόπο και χρησιμοποιούνται από τον κλάδο·

δ)

ο πάροχος δεν παρεμποδίζει τη νόμιμη χρήση της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ευρέως
και χρησιμοποιείται από τον κλάδο, προκειμένου να αποκτήσει δεδομένα σχετικά με τη
χρήση των πληροφοριών· και

ε)

ενεργεί άμεσα προκειμένου να αποσύρει τις πληροφορίες που αποθήκευσε ή να καταστήσει
την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη, μόλις αντιληφθεί ότι οι πληροφορίες έχουν αποσυρθεί από
το σημείο του δικτύου στο οποίο βρίσκονταν αρχικά ή η πρόσβαση στις πληροφορίες
κατέστη αδύνατη ή μια δικαστική ή διοικητική αρχή διέταξε την απόσυρση των πληροφοριών
ή απαγόρευσε την πρόσβαση σε αυτές.
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2.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα

νομικά συστήματα των μερών, να απαιτεί από τον πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην
πρόληψη παραβίασης.

ΑΡΘΡΟ 247
Ευθύνη των ενδιάμεσων παρόχων υπηρεσιών: «φιλοξενία» (hosting)

1.

Τα μέρη εξασφαλίζουν ότι σε περίπτωση παροχής μιας υπηρεσίας της κοινωνίας της

πληροφορίας η οποία συνίσταται στην αποθήκευση πληροφοριών παρεχομένων από έναν αποδέκτη
υπηρεσίας, δεν υφίσταται ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών για τις πληροφορίες που αποθηκεύονται
κατόπιν αιτήματος του αποδέκτη της υπηρεσίας, υπό τον όρο ότι:
α)

ο πάροχος υπηρεσιών δεν γνωρίζει πραγματικά ότι πρόκειται για παράνομη δραστηριότητα ή
πληροφορία και ότι, σε ό,τι αφορά αξιώσεις αποζημίωσης, δεν γνωρίζει τα γεγονότα ή τις
περιστάσεις από τις οποίες προκύπτει η παράνομη δραστηριότητα ή πληροφορία· ή

β)

ο πάροχος υπηρεσιών, μόλις αντιληφθεί τα προαναφερθέντα, αποσύρει αμέσως τις
πληροφορίες ή καθιστά την πρόσβαση σε αυτές αδύνατη.

2.

Η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται, όταν ο αποδέκτης της υπηρεσίας

ενεργεί υπό την εξουσία ή υπό τον έλεγχο του παρόχου υπηρεσιών.

3.

Το παρόν άρθρο δεν θίγει τη δυνατότητα δικαστικής ή διοικητικής αρχής, σύμφωνα με τα

νομικά συστήματα των μερών, να απαιτούν από πάροχο υπηρεσιών να προβεί στην παύση ή στην
πρόληψη παραβίασης, ούτε θίγει τη δυνατότητα των μερών να θεσπίζουν διαδικασίες για την
απόσυρση των πληροφοριών ή την απενεργοποίηση της πρόσβασης σε αυτές.

EU/UA/el 304

4228

ΑΡΘΡΟ 248
Απουσία γενικής υποχρέωσης ελέγχου

1.

Τα μέρη δεν επιβάλλουν στους φορείς παροχής υπηρεσιών, για την παροχή των υπηρεσιών

που αναφέρονται στα άρθρα 245, 246 και 247 της παρούσας συμφωνίας, γενική υποχρέωση
ελέγχου των πληροφοριών που μεταδίδουν ή αποθηκεύουν ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας
αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

2.

Τα μέρη δύνανται να υποχρεώσουν τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της κοινωνίας

της πληροφορίας να ενημερώνουν πάραυτα τις αρμόδιες κρατικές αρχές για τυχόν υπόνοιες περί
χορηγουμένων παρανόμων πληροφοριών ή δραστηριοτήτων που επιχειρούν αποδέκτες των
υπηρεσιών τους ή να ανακοινώνουν στις αρμόδιες αρχές, κατ’ αίτησή τους, πληροφορίες που
διευκολύνουν την εντόπιση αποδεκτών των υπηρεσιών τους με τους οποίους έχουν συμφωνίες
αποθήκευσης.

ΑΡΘΡΟ 249
Μεταβατική περίοδος
Η Ουκρανία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος υποτμήματος εντός 18 μηνών από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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ΥΠΟΤΜΗΜΑ 3
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 250
Συνοριακά μέτρα

1.

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «εμπορεύματα που παραβιάζουν το δικαίωμα

πνευματικής ιδιοκτησίας» νοούνται:
α)

τα «εμπορεύματα παραποίησης/απομίμησης», ήτοι:

i)

τα εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας τους, τα οποία φέρουν χωρίς
άδεια σήμα ίδιο με το σήμα που έχει δεόντως καταχωρηθεί για τους ίδιους τύπους
εμπορευμάτων ή που δεν μπορεί να διακριθεί ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του
από το εν λόγω σήμα και το οποίο, ως εκ τούτου, παραβιάζει τα δικαιώματα του
κατόχου του σήματος·

ii)

κάθε στοιχείο σήματος (λογότυπος, ετικέτα, αυτοκόλλητο, φυλλάδιο, οδηγίες χρήσης ή
έγγραφο εγγύησης), ακόμα κι αν παρουσιάζεται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους με
εκείνους που ισχύουν για τα εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο i)·

iii)

οι συσκευασίες που φέρουν σήματα εμπορευμάτων παραποίησης/απομίμησης και
παρουσιάζονται χωριστά, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που ισχύουν για τα
εμπορεύματα που αναφέρονται στο σημείο i)·
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β)

τα «πειρατικά εμπορεύματα» δηλαδή τα εμπορεύματα που είναι ή περιέχουν αντίγραφα
κατασκευασμένα χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου, ή προσώπου δεόντως
εξουσιοδοτημένου από τον κάτοχο στη χώρα της παραγωγής, δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων ή δικαιώματος επί σχεδίου, ανεξάρτητα από εάν έχει
καταχωρισθεί ή όχι στην εγχώρια νομοθεσία·

γ)

εμπορεύματα τα οποία, σύμφωνα με τη νομοθεσία του μέρους στο οποίο υποβάλλεται η
αίτηση παρέμβασης των τελωνειακών αρχών, παραβιάζουν:

2.

i)

ευρεσιτεχνία·

ii)

συμπληρωματικό πιστοποιητικό προστασίας·

iii)

δικαιώματα επί φυτικής ποικιλίας·

iv)

σχέδιο ή υπόδειγμα·

v)

γεωγραφική ένδειξη.

Τα μέρη, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το παρόν υποτμήμα, θεσπίζουν

διαδικασίες1, ώστε να παράσχουν τη δυνατότητα σε δικαιούχο, ο οποίος έχει βάσιμους λόγους να
υποπτεύεται ότι είναι πιθανή η εισαγωγή, εξαγωγή, επανεξαγωγή, είσοδος ή έξοδος από το
τελωνειακό έδαφος, η υπαγωγή σε καθεστώς αναστολής ή η υπαγωγή σε ελεύθερη ζώνη ή
ελεύθερη αποθήκη προϊόντων που συνεπάγονται προσβολή εμπορικών σημάτων ή πνευματικών
δικαιωμάτων, να μπορεί να υποβάλλει γραπτή αίτηση στις αρμόδιες διοικητικές ή δικαστικές αρχές
για την αναστολή από τις τελωνειακές αρχές της θέσης σε ελεύθερη κυκλοφορία ή της κατάσχεσης
των εν λόγω εμπορευμάτων.

1

Θεωρείται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση εφαρμογής των εν λόγω διαδικασιών για τις
εισαγωγές προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά άλλης χώρας εκ μέρους ή με τη
συγκατάθεση του δικαιούχου.
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3.

Τα μέρη προβλέπουν διατάξεις σύμφωνα με τι οποίες οι τελωνειακές αρχές, όταν κατά την

εκτέλεση των καθηκόντων τους και πριν υποβληθεί αίτηση από κάτοχο δικαιώματος ή πριν ληφθεί
η σχετική απόφαση έχουν βάσιμες υποψίες ότι ένα εμπόρευμα παραβιάζει δικαίωμα διανοητικής
ιδιοκτησίας, να μπορούν να αναστείλουν τη θέση του εμπορεύματος σε ελεύθερη κυκλοφορία ή να
το δεσμεύσουν προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στον δικαιούχο να υποβάλει αίτηση για τη
λήψη μέτρων σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

4.

Τυχόν δικαιώματα ή υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο μέρος ΙΙΙ της συμφωνίας TRIPS και

αφορούν τον εισαγωγέα εφαρμόζονται επίσης στον εξαγωγέα ή στον κάτοχο των εμπορευμάτων.

5.

Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό την παροχή τεχνικής βοήθειας και την ενίσχυση των

ικανοτήτων για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

6.

Η Ουκρανία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις του παρόντος άρθρου εντός τριών ετών από την

ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 251
Κώδικες δεοντολογίας και συνεργασία στον τομέα της εγκληματολογίας
Τα μέρη ενθαρρύνουν:
α)

την εκπόνηση κωδίκων δεοντολογίας από εμπορικές ή επαγγελματικές ενώσεις ή οργανώσεις
με σκοπό τη συνεισφορά στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·
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β)

την υποβολή στις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές τους των σχεδίων κωδίκων δεοντολογίας και
των τυχόν αξιολογήσεων της εφαρμογής των εν λόγω κωδίκων δεοντολογίας.

ΑΡΘΡΟ 252
Συνεργασία

1.

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται με στόχο την υποστήριξη της εφαρμογής των

δεσμεύσεων και των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

2.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) και

σύμφωνα με τις διατάξεις του τίτλου VI (Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την
καταπολέμηση της απάτης) της παρούσας συμφωνίας, οι τομείς της συνεργασίας περιλαμβάνουν,
μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες δραστηριότητες:
α)

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με το νομικό πλαίσιο που αφορά τα δικαιώματα
διανοητικής ιδιοκτησίας και τους σχετικούς κανόνες προστασίας και επιβολής· την
ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με τη νομοθετική πρόοδο·

β)

την ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με την επιβολή των
δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας·

γ)

την ανταλλαγή εμπειριών στο μέρος ΕΕ και στην Ουκρανία σχετικά με την επιβολή σε
κεντρικό και τοπικό επίπεδο από τις τελωνειακές, τις αστυνομικές, τις διοικητικές και τις
δικαστικές αρχές· τον συντονισμό με σκοπό την πρόληψη των εξαγωγών εμπορευμάτων που
αποτελούν προϊόν παραποίησης/απομίμησης, τόσο μεταξύ τους όσο και με άλλες χώρες·
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δ)

την ανάπτυξη ικανοτήτων· την ανταλλαγή και επιμόρφωση του προσωπικού·

ε)

την προώθηση και τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής
ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, στους επιχειρηματικούς κύκλους και στην κοινωνία των πολιτών·
την ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των κατόχων των δικαιωμάτων·

στ)

την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας, για παράδειγμα μεταξύ των υπηρεσιών διανοητικής
ιδιοκτησίας·

ζ)

την ενεργό προώθηση της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του ευρύτερου κοινού σχετικά με
τις πολιτικές για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας: τη διαμόρφωση αποτελεσματικών
στρατηγικών για τον εντοπισμό των βασικών ακροατηρίων και τη δημιουργία ενημερωτικών
προγραμμάτων για την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και των μέσων
ενημέρωσης σχετικά με τις επιπτώσεις των παραβιάσεων των δικαιωμάτων διανοητικής
ιδιοκτησίας, στις οποίες περιλαμβάνονται ο κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια και η
σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα.

3.

Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, και συμπληρωματικά προς αυτές, τα μέρη

συμφωνούν να διατηρήσουν αποτελεσματικό διάλογο σχετικά με τα θέματα της διανοητικής
ιδιοκτησίας («διάλογος ΔΙ»), που θα αναφέρεται στην επιτροπή εμπορίου, με σκοπό την
αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας τα οποία καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο, καθώς και οποιουδήποτε
άλλου σχετικού ζητήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑ 1
ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 253
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος νοούνται ως:

1.

«αρχή ανταγωνισμού»:

α)

ως προς το μέρος ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή· και

β)

ως προς την Ουκρανία, η Αρχή Ανταγωνισμού της Ουκρανίας.

2.

«δίκαιο ανταγωνισμού»:

α)

για την ΕΕ, τα άρθρα 101, 102 και 106 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για
τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων της
ΕΕ»), καθώς και οι κανονισμοί εφαρμογής τους και οι τροποποιήσεις τους·
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β)

για την Ουκρανία, ο νόμος αριθ. 2210-III της 11ης Ιανουαρίου 2001 (με τις τροποποιήσεις
του), καθώς και οι κανονισμοί εφαρμογής του και οι τροποποιήσεις τους. Σε περίπτωση
σύγκρουσης μεταξύ διάταξης του νόμου αριθ. 2210-III και άλλης ουσιώδους διάταξης περί
ανταγωνισμού, η Ουκρανία διασφαλίζει ότι η πρώτη υπερισχύει στον βαθμό που απαιτείται
για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης· καθώς και

γ)

κάθε αλλαγή που ενδέχεται να πραγματοποιηθεί στις προαναφερθείσες πράξεις μετά την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.

Το παράρτημα XXIII περιέχει επεξηγήσεις ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στο

παρόν τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 254
Αρχές
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού στις εμπορικές
συναλλαγές τους. Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι επιχειρηματικές πρακτικές που είναι αντίθετες προς
τον ανταγωνισμό μπορούν να στρεβλώσουν την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και γενικώς να
υπονομεύσουν τα οφέλη που προκύπτουν από την απελευθέρωση του εμπορίου. Συμφωνούν
επομένως ότι οι ακόλουθες πρακτικές και συναλλαγές, όπως προσδιορίζονται στις εκατέρωθεν
νομοθεσίες περί ανταγωνισμού, δεν συνάδουν με την παρούσα συμφωνία, στο μέτρο που ενδέχεται
να επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των μερών:
α)

συμφωνίες, εναρμονισμένες πρακτικές και αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν
ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα να παρεμποδίσουν, να περιορίσουν, να στρεβλώσουν ή να
μειώσουν σημαντικά τον ανταγωνισμό στην επικράτεια οιουδήποτε μέρους·
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β)

η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις στο έδαφος ενός από
τα μέρη· ή

γ)

συγκεντρώσεις μεταξύ επιχειρήσεων, οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία μονοπωλίων ή σε
σημαντικό περιορισμό του ανταγωνισμού στην αγορά του εδάφους οιουδήποτε μέρους.

ΑΡΘΡΟ 255
Εφαρμογή

1.

Το μέρος ΕΕ και η Ουκρανία διατηρούν τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει

αποτελεσματικά τις πρακτικές και συναλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 254 στοιχεία α), β) και
γ).

2.

Τα μέρη διατηρούν αρχές αρμόδιες και κατάλληλα εξοπλισμένες για την αποτελεσματική

επιβολή της προβλεπόμενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου νομοθεσίας περί
ανταγωνισμού.

3.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της εφαρμογής των αντίστοιχων νομοθεσιών τους περί

ανταγωνισμού κατά τρόπο διαφανή, έγκαιρο, ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις και σέβεται τις αρχές
της νομότυπης διαδικασίας και τα δικαιώματα υπεράσπισης. Κάθε μέρος εξασφαλίζει ειδικότερα
ότι:
α)

πριν η αρχή ανταγωνισμού ενός από τα μέρη επιβάλει κυρώσεις ή ένδικα μέσα κατά
οιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου για παράβαση της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας,
η εν λόγω αρχή παρέχει στο πρόσωπο αυτό το δικαίωμα να εκθέσει προφορικά τις απόψεις
του και να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που θα
καθορίζεται στην αντίστοιχη περί ανταγωνισμού νομοθεσία των μερών, αφού κοινοποιήσει
στο οικείο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τα προσωρινά της συμπεράσματα ως προς την ύπαρξη
παράβασης· και
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β)

δικαστήριο ή άλλη ανεξάρτητη δικαστική αρχή που έχει συσταθεί βάσει της νομοθεσίας του
εν λόγω μέρους επιβάλλει ή, κατόπιν αιτήματος του προσώπου, επανεξετάζει την ενδεχόμενη
κύρωση ή τα ένδικα μέσα.

4.

Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, κάθε μέρος παρέχει στο άλλο μέρος δημόσιες πληροφορίες

σχετικά με τις ενέργειες επιβολής της περί ανταγωνισμού νομοθεσίας του και της νομοθεσίας που
συνδέεται με τις υποχρεώσεις τις οποίες καλύπτει το παρόν τμήμα.

5.

Η αρχή ανταγωνισμού καταρτίζει και δημοσιεύει έγγραφο στο οποίο επεξηγούνται οι αρχές

που θα χρησιμοποιηθούν κατά τον καθορισμό χρηματικών κυρώσεων που επιβάλλονται για
παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.

6.

Η αρχή ανταγωνισμού εγκρίνει και δημοσιεύει έγγραφο το οποίο επεξηγεί τις αρχές που

διέπουν την αξιολόγηση των οριζόντιων συγκεντρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 256
Προσέγγιση της νομοθεσίας και των πρακτικών επιβολής
Η Ουκρανία προβαίνει σε προσέγγιση της οικείας νομοθεσίας περί ανταγωνισμού και των οικείων
πρακτικών επιβολής με το τμήμα του κεκτημένου της ΕΕ που εκτίθεται κατωτέρω:

1.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την

εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης.
Χρονοδιάγραμμα: Το άρθρο 30 του κανονισμού εφαρμόζεται εντός τριών ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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2.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο

των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («κανονισμός συγκεντρώσεων της ΕΕ»).
Χρονοδιάγραμμα: Το άρθρο 1 και το άρθρο 5 παράγραφοι 1 και 2 του κανονισμού εφαρμόζονται
εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Το άρθρο 20 εφαρμόζεται εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 330/2010 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2010, για την εφαρμογή

του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών.
Χρονοδιάγραμμα: Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού εφαρμόζονται εντός τριών ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 772/2004 της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή

του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης σε ορισμένες κατηγορίες συμφωνιών μεταφοράς
τεχνολογίας.
Χρονοδιάγραμμα: Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 6, 7 και 8 του κανονισμού εφαρμόζονται εντός τριών ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 257
Δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί
ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα

1.

Όσον αφορά τις δημόσιες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις στις οποίες έχουν παραχωρηθεί

ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα:
α)

κανένα μέρος δεν θεσπίζει ούτε διατηρεί μέτρα αντίθετα με τις αρχές του άρθρου 254 και του
άρθρου 258 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας· και

β)

τα μέρη εξασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές υπόκεινται στη νομοθεσία περί
ανταγωνισμού που αναφέρεται στο άρθρο 253 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας

στον βαθμό που η εφαρμογή των ανωτέρω αρχών και νομοθεσιών περί ανταγωνισμού δεν
εμποδίζει την εκτέλεση, νόμω ή έργω, των ιδιαίτερων καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις
συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

2.

Καμία διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν θεωρείται ότι αποτρέπει ένα μέρος από

την ίδρυση ή τη διατήρηση δημόσιας επιχείρησης, την παραχώρηση σε επιχειρήσεις ειδικών ή
αποκλειστικών δικαιωμάτων ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων αυτών.
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ΑΡΘΡΟ 258
Κρατικά μονοπώλια

1.

Τα μέρη προσαρμόζουν τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα εντός περιόδου πέντε

ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ούτως ώστε να εξασφαλίζουν ότι μεταξύ
των φυσικών ή νομικών προσώπων των συμβαλλόμενων μερών δεν υφίστανται μέτρα διακριτικής
μεταχείρισης όσον αφορά τους όρους υπό τους οποίους γίνεται η προμήθεια και η εμπορία των
προϊόντων.

2.

Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν προδικάζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των

μερών βάσει του κεφαλαίου 8 (Δημόσιες συμβάσεις) του τίτλου ΙV της παρούσας συμφωνίας.

3.

Καμία διάταξη της παραγράφου 1 δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτρέπει ένα μέρος από τη

δημιουργία ή τη διατήρηση κρατικού μονοπωλίου.

ΑΡΘΡΟ 259
Ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στον τομέα της επιβολής

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των

αντίστοιχων αρμόδιων αρχών τους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικής
επιβολής της νομοθεσίας ανταγωνισμού και της επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας
μέσω της προώθησης του ανταγωνισμού και της εξάλειψης των επιχειρηματικών πρακτικών ή
συναλλαγών που βλάπτουν τον ανταγωνισμό.
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2.

Προς τούτο, η αρχή ανταγωνισμού ενός μέρους μπορεί να ενημερώσει την αρχή

ανταγωνισμού του άλλου μέρους για τη βούλησή της για συνεργασία όσον αφορά τις ενέργειες
επιβολής της νομοθεσίας. Η συνεργασία αυτή δεν εμποδίζει τα μέρη να λαμβάνουν ανεξάρτητες
αποφάσεις.

3.

Οι αρχές ανταγωνισμού των μερών, προκειμένου να διευκολυνθεί η αποτελεσματική

εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθεσιών τους, ενδέχεται να ανταλλάσσουν πληροφορίες, μεταξύ
άλλων, σχετικά με τη νομοθεσία και τις ενέργειες επιβολής, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι
αντίστοιχες νομοθεσίες τους και λαμβανομένων υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων τους.

ΑΡΘΡΟ 260
Διαβουλεύσεις

1.

Κάθε μέρος, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, ξεκινά διαβουλεύσεις όσον αφορά τα

αιτήματα που υποβάλλει το άλλο μέρος, με σκοπό την αμοιβαία κατανόηση ή την αντιμετώπιση
συγκεκριμένων ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο του παρόντος τμήματος. Το μέρος που
υποβάλλει το αίτημα αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο επηρεάζεται το εμπόριο μεταξύ των μερών.

2.

Τα μέρη προχωρούν αμέσως σε συζήτηση, κατόπιν αιτήματος ενός από αυτά, σχετικά με

οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος τμήματος.

3.

Για τη διευκόλυνση της συζήτησης του ζητήματος που αποτελεί αντικείμενο των

διαβουλεύσεων, τα μέρη φροντίζουν να ανταλλάσσουν αμοιβαία τις σχετικές μη εμπιστευτικές
πληροφορίες, εντός των ορίων που επιβάλλουν οι αντίστοιχες νομοθεσίες τους και λαμβανομένων
υπόψη των ουσιωδών συμφερόντων τους.

EU/UA/el 318

4242

ΑΡΘΡΟ 261
Κανένα μέρος δεν μπορεί να προσφύγει σε επίλυση των διαφορών βάσει του κεφαλαίου 14
(Επίλυση των διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα
ανακύπτει στο παρόν τμήμα, εξαιρουμένου του άρθρου 256 της παρούσας συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 2
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 262
Γενικές αρχές

1.

Καμία ενίσχυση χορηγούμενη από την Ουκρανία ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης μέσω κρατικών πόρων η οποία νοθεύει ή απειλεί να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μέσω της
ευνοϊκής μεταχείρισης ορισμένων επιχειρήσεων ή της παραγωγής ορισμένων προϊόντων δεν
συνάδει με την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας στον βαθμό που μπορεί να επηρεάσει τις
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών.

2.

Εντούτοις, οι ακόλουθες ενισχύσεις είναι συμβιβάσιμες με την ορθή λειτουργία της παρούσας

συμφωνίας:
α)

οι ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα προς μεμονωμένους καταναλωτές, υπό τον όρο ότι
χορηγούνται χωρίς διάκριση λόγω καταγωγής των προϊόντων·

β)

οι ενισχύσεις που χορηγούνται σε περίπτωση φυσικών καταστροφών ή εξαιρετικών
περιστάσεων.
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3.

Εξάλλου, δύνανται να θεωρηθούν ότι συμβιβάζονται με την ορθή λειτουργία της παρούσας

συμφωνίας:
α)

ενισχύσεις για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης περιοχών, στις οποίες το βιοτικό
επίπεδο είναι ασυνήθιστα χαμηλό ή στις οποίες επικρατεί σοβαρή υποαπασχόληση,

β)

ενισχύσεις για την προώθηση σημαντικών σχεδίων κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος1 ή για
την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας ενός κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της Ουκρανίας,

γ)

ενισχύσεις για την προώθηση της αναπτύξεως ορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων ή
οικονομικών περιοχών, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο
αντίθετο προς τα συμφέροντα των μερών,

δ)

ενισχύσεις για την προώθηση του πολιτισμού και της διατήρησης της πολιτιστικής
κληρονομιάς, εφόσον δεν αλλοιώνουν τους όρους των συναλλαγών κατά τρόπο αντίθετο προς
τα συμφέροντα των μερών,

ε)

ενισχύσεις για την επίτευξη στόχων που επιτρέπονται στο πλαίσιο των ενωσιακών οριζόντιων
κανονισμών απαλλαγής κατά κατηγορία και των οριζόντιων και τομεακών κανόνων για τις
κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται σύμφωνα με όρους που προβλέπονται σε αυτούς,

στ)

ενισχύσεις για επενδύσεις με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα υποχρεωτικά πρότυπα των
οδηγιών της ΕΕ που παρατίθενται στο παράρτημα XXIX του κεφαλαίου 6 (Περιβάλλον) του
τίτλου V της παρούσας συμφωνίας, εντός της προβλεπόμενης περιόδου υλοποίησης, και οι
οποίες απαιτούν την προσαρμογή της μονάδας παραγωγής και του εξοπλισμού προκειμένου
να ικανοποιηθούν οι νέες απαιτήσεις, μπορούν να εγκρίνονται μέχρι ακαθάριστου ποσοστού
40% του επιλέξιμου κόστους.

1

Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, το κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον περιλαμβάνει το
κοινό συμφέρον των μερών.
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4.

Επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος

ή που έχουν χαρακτήρα δημοσιονομικού μονοπωλίου υπόκεινται στους κανόνες του παρόντος
τμήματος, εφόσον η εφαρμογή των κανόνων αυτών δεν παρακωλύει, νόμω ή έργω, την εκτέλεση
των ιδιαίτερων καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί. Η ανάπτυξη του εμπορίου δεν πρέπει να
επηρεάζεται σε βαθμό που αντιβαίνει στα συμφέροντα των μερών.
Το παράρτημα XXIII περιέχει επεξηγήσεις ορισμένων όρων που χρησιμοποιούνται στο παρόν
τμήμα.

ΑΡΘΡΟ 263
Διαφάνεια

1.

Όλα τα μέρη εξασφαλίζουν τη διαφάνεια στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Προς τον

σκοπό αυτό, κάθε μέρος κοινοποιεί στο άλλο μέρος το συνολικό ποσό, τα είδη και την κατανομή
ανά τομέα των κρατικών ενισχύσεων που μπορεί να επηρεάσουν το εμπόριο μεταξύ των μερών. Οι
αντίστοιχες κοινοποιήσεις θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες σχετικά με ό,τι αφορά τον στόχο,
τη μορφή, το ποσό ή τον προϋπολογισμό, τη χορηγούσα αρχή και, ει δυνατόν, τον αποδέκτη της
ενίσχυσης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δεν είναι αναγκαίο να κοινοποιούνται
ενισχύσεις που δεν υπερβαίνουν το όριο των 200 000 EUR ανά τριετία. Η σχετική κοινοποίηση
θεωρείται ότι έχει υποβληθεί εάν έχει σταλεί στο άλλο μέρος ή εάν οι σχετικές πληροφορίες έχουν
δημοσιευτεί σε δικτυακό τόπο στον οποίο υπάρχει δημόσια πρόσβαση έως την 31η Δεκεμβρίου του
επόμενου ημερολογιακού έτους.

2.

Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, το άλλο μέρος πρέπει να προσκομίσει περαιτέρω

πληροφορίες για οιοδήποτε καθεστώς κρατικών ενισχύσεων και συγκεκριμένες επιμέρους
υποθέσεις κρατικών ενισχύσεων επηρεάζουν το εμπόριο μεταξύ των μερών. Τα μέρη
ανταλλάσσουν τις πληροφορίες αυτές λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι
απαιτήσεις του επαγγελματικού και του επιχειρηματικού απορρήτου.
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3.

Τα μέρη μεριμνούν ώστε οι χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών και

των επιχειρήσεων του δημοσίου να είναι διαφανείς, ώστε να υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά:
α)

τους δημόσιους πόρους που διατέθηκαν άμεσα ή έμμεσα (για παράδειγμα, με τη
διαμεσολάβηση επιχειρήσεων του δημοσίου ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων) από δημόσιες
αρχές στις οικείες επιχειρήσεις του δημοσίου·

β)

την πραγματική χρησιμοποίηση αυτών των δημόσιων πόρων.

4.

Τα μέρη διασφαλίζουν επιπλέον ότι η χρηματοπιστωτική και οργανωτική διάρθρωση όλων

των επιχειρήσεων που απολαύουν ειδικού ή αποκλειστικού δικαιώματος χορηγούμενου από την
Ουκρανία ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ανατιθέμενου με την άσκηση υπηρεσίας
γενικού οικονομικού συμφέροντος, η οποία λαμβάνει αντιστάθμιση για την παροχή δημόσιας
υπηρεσίας με οποιαδήποτε μορφή σε σχέση με την εν λόγω υπηρεσία, εκφράζεται σωστά σε
χωριστούς λογαριασμούς, ούτως ώστε να καθίστανται σαφή τα ακόλουθα:
α)

οι δαπάνες και τα έσοδα που συνδέονται με όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες για τα οποία
χορηγείται σε επιχείρηση ειδικό ή αποκλειστικό δικαίωμα ή όλες τις υπηρεσίες γενικού
οικονομικού συμφέροντος με τις οποίες είναι επιφορτισμένη μια επιχείρηση και, αφετέρου,
κάθε άλλο χωριστό προϊόν ή υπηρεσία που εμπίπτει στο πεδίο των δραστηριοτήτων της
επιχείρησης·

β)

όλες οι λεπτομέρειες των μεθόδων καταλογισμού ή επιμερισμού των δαπανών και των
εσόδων μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται βάσει των
λογιστικών αρχών της αιτιότητας, της αντικειμενικότητας, της διαφάνειας και της συνοχής,
σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους κοστολόγησης, όπως ή κοστολόγηση
βάσει δραστηριοτήτων, και βασίζονται σε δεδομένα που έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο
λογιστικό έλεγχο.
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5.

Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται εντός πέντε

ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 264
Ερμηνεία
Τα μέρη συμφωνούν ότι θα θέσουν σε εφαρμογή το άρθρο 262, το άρθρο 263 παράγραφος 3 ή το
άρθρο 263 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας χρησιμοποιώντας ως πηγές ερμηνείας τα
κριτήρια που απορρέουν από την εφαρμογή των άρθρων 106, 107 και 93 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένης της σχετικής νομολογίας του Δικαστηρίου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και του σχετικού παράγωγου δικαίου και των οικείων πλαισίων,
κατευθυντήριων γραμμών και άλλων διοικητικών πράξεων που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 265
Σχέση με τον ΠΟΕ
Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν με την επιφύλαξη του δικαιώματος των μερών να θέτουν σε
εφαρμογή μέτρα αποκατάστασης ή άλλες κατάλληλες ενέργειες κατά επιδότησης ή να
προσφεύγουν στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ.
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ΑΡΘΡΟ 266
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος τμήματος εφαρμόζονται στα αγαθά και τις υπηρεσίες που αναφέρονται
στο παράρτημα XVI του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των
υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV, σύμφωνα με την αμοιβαία συμφωνηθείσα
απόφαση για την πρόσβαση στην αγορά, εξαιρουμένων των επιδοτήσεων για προϊόντα που
καλύπτονται από το παράρτημα 1 της συμφωνίας ΠΟΕ για τη γεωργία και άλλων επιδοτήσεων που
καλύπτονται από τη συμφωνία για τη γεωργία

ΑΡΘΡΟ 267
Εγχώριο σύστημα ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων
Η Ουκρανία, προκειμένου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις των άρθρων 262 έως 266 της
παρούσας συμφωνίας,

1.

εκδίδει εθνική νομοθεσία για τις κρατικές ενισχύσεις και δημιουργεί λειτουργικά ανεξάρτητη

αρχή, στην οποία ανατίθενται οι εξουσίες που είναι αναγκαίες για την πλήρη εφαρμογή του άρθρου
262 της παρούσας συμφωνίας, εντός τριών ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας. Η εν λόγω αρχή διαθέτει, μεταξύ άλλων, την εξουσία να εγκρίνει καθεστώτα κρατικών
ενισχύσεων και μεμονωμένες μη επιστρεπτέες ενισχύσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που
αναφέρονται στα άρθρα 262 και 264 της παρούσας συμφωνίας, καθώς και την εξουσία να
διατάσσει την ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν παράνομα. Κάθε νέα ενίσχυση
που χορηγείται στην Ουκρανία πρέπει να συνάδει με τις διατάξεις των άρθρων 262 και 264 της
παρούσας συμφωνίας εντός ενός έτους από την ημερομηνία σύστασης της αρχής.
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2.

Η Ουκρανία, εντός πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας

συμφωνίας, προβαίνει σε εμπεριστατωμένη απογραφή των καθεστώτων ενισχύσεων που
θεσμοθετήθηκαν πριν από τη σύσταση της αρχής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και
εναρμονίζει τα καθεστώτα αυτά με τα κριτήρια που αναφέρονται στα άρθρα 262 και 264 της
παρούσας συμφωνίας, εντός περιόδου που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

3.

α)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 262 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
αναγνωρίζουν ότι, κατά τα πρώτα πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, όλες οι κρατικές ενισχύσεις που χορηγεί η Ουκρανία αξιολογούνται
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η Ουκρανία θεωρείται περιοχή πανομοιότυπη
με τις περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιγράφονται στο άρθρο 107 παράγραφος
3 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

Εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία
υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα στοιχεία για το κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν της, εναρμονισμένα σε επίπεδο NUTS II. Η αρχή που αναφέρεται στην
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολογούν από κοινού,
στη συνέχεια, την επιλεξιμότητα των περιοχών της Ουκρανίας, καθώς και τη μέγιστη
ένταση των ενισχύσεων, ούτως ώστε να καταρτισθεί ο χάρτης περιφερειακών
ενισχύσεων βάσει των σχετικών οδηγιών της ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΑΡΘΡΟ 268
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, και με την επιφύλαξη των διατάξεων του κεφαλαίου 5
(Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών) του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας:

1.

ως «ενεργειακά αγαθά» νοούνται το φυσικό αέριο (κωδικός HS 27.11), η ηλεκτρική ενέργεια

(κωδικός HS 27.16) και το αργό πετρέλαιο (κωδικός HS: 27.09)·

2.

ως «σταθερή υποδομή» νοείται κάθε δίκτυο διαβίβασης ή διανομής, εγκατάσταση

υγροποιημένου φυσικού αερίου και εγκατάσταση αποθήκευσης, όπως ορίζεται στην οδηγία
2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά
με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής «οδηγία
2003/54/ΕΚ») και στην οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
(στο εξής «οδηγία 2003/55/ΕΚ)·

3.

ως «διαμετακόμιση» νοείται η διαμετακόμιση, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 5

(Διευκόλυνση των τελωνειακών διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών) του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας, ενεργειακών αγαθών μέσω σταθερής υποδομής ή πετρελαιαγωγού·
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4.

ως «μεταφορά» νοείται η μεταφορά και διανομή, όπως καθορίζονται στην οδηγία

2003/54/ΕΚ και την οδηγία 2003/55/ΕΚ, καθώς και η διακίνηση πετρελαίου μέσω αγωγών

5.

ως «μη εξουσιοδοτημένη παραλαβή» νοείται κάθε δραστηριότητα που συνίσταται στην

παράνομη παραλαβή ενεργειακών αγαθών από σταθερή υποδομή.

ΑΡΘΡΟ 269
Εγχώριες ελεγχόμενες τιμές

1.

Η τιμή προμήθειας αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για βιομηχανικούς καταναλωτές

καθορίζεται αποκλειστικά από την προσφορά και τη ζήτηση.

2.

Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα μέρη μπορούν, εν ονόματι του

γενικού οικονομικού συμφέροντος1, να επιβάλουν υποχρέωση στις επιχειρήσεις η οποία συνδέεται
με την τιμή προμήθειας αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (στο εξής «ελεγχόμενη τιμή»).

3.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι η υποχρέωση αυτή καθορίζεται σαφώς, είναι διαφανής, αναλογική,

δεν εμπεριέχει διακρίσεις, είναι επαληθεύσιμη και έχει περιορισμένη διάρκεια. Κατά την εφαρμογή
της, τα μέρη εγγυώνται επίσης την ισότιμη πρόσβαση άλλων επιχειρήσεων στους καταναλωτές.

4.

Σε περίπτωση που η τιμή, στην οποία πωλούνται το αέριο και η ηλεκτρική ενέργεια στην

εγχώρια αγορά, είναι ελεγχόμενη, το ενδιαφερόμενο μέρος μεριμνά ώστε πριν από την έναρξη
ισχύος της ελεγχόμενης τιμής να δημοσιεύεται η μέθοδος υπολογισμού της.

1

Το γενικό οικονομικό συμφέρον νοείται όπως και στο άρθρο 106 της Συνθήκης για τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως όπως προβλέπεται στη νομολογία για το
συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 270
Απαγόρευση διπλής τιμολόγησης

1.

Με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής εγχώριων ελεγχόμενων τιμών σύμφωνα με τις

παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 269 της παρούσας συμφωνίας, κανένα μέρος ή ρυθμιστική αρχή
μέρους δεν εκδίδει ούτε διατηρεί μέτρο που να οδηγεί σε υψηλότερη τιμή όσον αφορά τις εξαγωγές
ενεργειακών προϊόντων προ το άλλο μέρος από την τιμή που χρεώνεται για τα προϊόντα αυτά όταν
προορίζονται για εγχώρια κατανάλωση.

2.

Το εξάγον μέρος παρέχει, κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, αποδεικτικά στοιχεία ότι από

μέτρο που απαγορεύεται βάσει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν προκύπτει διαφορετική
τιμή για τα ίδια ενεργειακά αγαθά που πωλούνται στην εγχώρια αγορά.

ΑΡΘΡΟ 271
Τελωνειακοί δασμοί και ποσοτικοί περιορισμοί

1.

Απαγορεύεται μεταξύ των μερών η επιβολή δασμών και ποσοτικών περιορισμών επί των

εισαγωγών και εξαγωγών ενεργειακών αγαθών, καθώς και όλα τα μέτρα ισοδύναμου
αποτελέσματος. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τους δασμούς ταμιευτικού χαρακτήρα.

2.

Η παράγραφος 1 δεν αποκλείει ποσοτικούς περιορισμούς ή μέτρα ισοδύναμου

αποτελέσματος, τα οποία δικαιολογούνται για λόγους δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας,
προστασίας της ζωής και της υγείας των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών, ή προστασίας
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας. Οι απαγορεύσεις ή οι περιορισμοί αυτοί δεν δύνανται
πάντως να αποτελούν ούτε μέσο επιβολής αυθαίρετων διακρίσεων ούτε συγκαλυμμένο περιορισμό
των συναλλαγών μεταξύ των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 272
Διαμετακόμιση
Τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνουν τη διαμετακόμιση, σύμφωνα με την
αρχή της ελευθερίας της διαμετακόμισης, και σύμφωνα με τα άρθρα V.2, V.4 και V.5 της GATT
1994 και τα άρθρα 7.1 και 7.3 της Συνθήκης για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας του 1994, που
ενσωματώνονται στην παρούσα συμφωνία και αποτελούν μέρος της.

ΑΡΘΡΟ 273
Μεταφορές
Όσον αφορά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου, και ιδίως την πρόσβαση τρίτων σε
σταθερή υποδομή, τα μέρη προσαρμόζουν τη νομοθεσία τους, όπως αναφέρεται στο παράρτημα
XXVII της παρούσας συμφωνίας και στη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας του 2005,
ώστε να διασφαλίσουν ότι τα τιμολόγια, τα οποία δημοσιεύτηκαν πριν από την έναρξη ισχύος τους,
οι διαδικασίες κατανομής της ικανότητας και όλοι οι άλλοι όροι είναι αντικειμενικοί, εύλογοι και
διαφανείς και δεν εμπεριέχουν διακρίσεις βάσει της προέλευσης, της κυριότητας ή του προορισμού
της ηλεκτρικής ενέργειας ή του αερίου.
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ΑΡΘΡΟ 274
Συνεργασία όσον αφορά τις υποδομές
Τα μέρη προσπαθούν να διευκολύνουν τη χρήση των υποδομών μεταφοράς αερίου και των
εγκαταστάσεων αποθήκευσης αερίου και, κατά περίπτωση, διαβουλεύονται σχετικά με την
ανάπτυξη υποδομών ή συντονίζουν από κοινού τις σχετικές ενέργειες. Τα μέρη συνεργάζονται επί
θεμάτων που άπτονται του εμπορίου φυσικού αερίου, της διατηρησιμότητας και της ασφάλειας
ανεφοδιασμού.
Με σκοπό την περαιτέρω ολοκλήρωση των αγορών ενεργειακών προϊόντων, κάθε μέρος λαμβάνει
υπόψη τα ενεργειακά δίκτυα και τις ικανότητες του άλλου μέρους κατά την κατάρτιση εγγράφων
πολιτικής που αφορούν σενάρια προσφοράς και ζήτησης, διασυνδέσεις, ενεργειακές στρατηγικές
και σχέδια ανάπτυξης υποδομών.

ΑΡΘΡΟ 275
Μη εξουσιοδοτημένη παραλαβή ενεργειακών αγαθών
Κάθε μέρος λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση και αντιμετώπιση μη
εξουσιοδοτημένης παραλαβής ενεργειακών προϊόντων που διαμετακομίζονται ή μεταφέρονται
μέσω του εδάφους του.
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ΑΡΘΡΟ 276
Διακοπή

1.

Κάθε μέρος μεριμνά ώστε οι διαχειριστές δικτύων μεταφοράς να λαμβάνουν τα αναγκαία

μέτρα ώστε:
α)

να ελαχιστοποιούν τον κίνδυνο τυχαίας διακοπής, μείωσης ή παύσης της διαμετακόμισης και
μεταφοράς·

β)

να αποκαθιστούν αμέσως την κανονική λειτουργία της διαμετακόμισης ή μεταφοράς, σε
περίπτωση τυχαίας διακοπής, μείωσης ή παύσης.

2.

Το μέρος, μέσω του εδάφους του οποίου πραγματοποιείται διαμετακόμιση ή μεταφορά

ενεργειακών προϊόντων, σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά τα μέρη ή
μία ή περισσότερες οντότητες που υπόκεινται στον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία ενός από τα μέρη, δεν
διακόπτει ούτε μειώνει, ούτε επιτρέπει σε οποιαδήποτε οντότητα υπόκειται στον έλεγχο ή τη
δικαιοδοσία του, περιλαμβανομένης δημόσιας εμπορικής επιχείρησης, να διακόψει ή να μειώσει,
ούτε ζητά από οποιαδήποτε οντότητα που υπόκειται στη δικαιοδοσία του να διακόψει ή να μειώσει
την υφιστάμενη διαμετακόμιση ή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, εκτός εάν αυτό προβλέπεται
ρητά σε σύμβαση ή άλλη συμφωνία που διέπει την εν λόγω διαμετακόμιση ή μεταφορά, πριν από
την ολοκλήρωση της διαδικασίας επίλυσης των διαφορών στο πλαίσιο της οικείας σύμβασης.

3.

Τα μέρη συμφωνούν ότι ένα μέρος δεν θεωρείται υπεύθυνο για τη διακοπή ή τη μείωση

σύμφωνα με το παρόν άρθρο εφόσον δεν έχει τη δυνατότητα να προβεί σε προμήθεια,
διαμετακόμιση ή μεταφορά ενεργειακών προϊόντων συνεπεία ενεργειών που αποδίδονται σε τρίτη
χώρα ή σε οντότητα που τελεί υπό τον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία τρίτης χώρας.
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ΑΡΘΡΟ 277
Ρυθμιστική αρχή για την ηλεκτρική ενέργεια και το αέριο

1.

Η ρυθμιστική αρχή είναι νομικά διακριτή, δεν εξαρτάται λειτουργικά από οποιαδήποτε

δημόσια ή ιδιωτική οντότητα και διαθέτει επαρκείς εξουσίες ώστε να διασφαλίζει τον
αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς.

2.

Οι αποφάσεις της ρυθμιστικής αρχής και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται από αυτήν είναι

αμερόληπτες και ισχύουν έναντι όλων όσοι συμμετέχουν στην αγορά.

3.

Πάροχος που θίγεται από οποιαδήποτε απόφαση ρυθμιστικής αρχής έχει δικαίωμα

προσφυγής κατά της απόφασης ενώπιον οργάνου προσφυγής που είναι ανεξάρτητο από τα
εμπλεκόμενα μέρη. Εάν το όργανο προσφυγής δεν έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα, αιτιολογεί
πάντοτε εγγράφως τις αποφάσεις του και οι αποφάσεις του υπόκεινται σε αναθεώρηση από
αμερόληπτη και ανεξάρτητη δικαστική αρχή. Η εφαρμογή των αποφάσεων που λαμβάνονται από
όργανο προσφυγής επιβάλλεται με αποτελεσματικό τρόπο.
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ΑΡΘΡΟ 278
Σχέση με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας

1.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των διατάξεων του παρόντος τμήματος και των διατάξεων

της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας του 2005 ή των
διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ που είναι εφαρμοστέες βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας του 2005, οι διατάξεις της Συνθήκης για την ίδρυση
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας του 2005 ή οι διατάξεις της οικείας νομοθεσίας
της ΕΕ που είναι εφαρμοστέες βάσει της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας του 2005 υπερισχύουν όσον αφορά την εν λόγω σύγκρουση.

2.

Κατά την εφαρμογή του παρόντος τμήματος, προτιμάται η έκδοση νομοθεσίας ή άλλων

πράξεων που συνάδουν με τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας του 2005 ή βασίζονται στην εφαρμοστέα στον τομέα αυτό νομοθεσία της ΕΕ. Σε
περίπτωση διαφοράς όσον αφορά το παρόν τμήμα, η νομοθεσία ή άλλες πράξεις που πληρούν τα
κριτήρια αυτά θεωρούνται σύμφωνες με το παρόν τμήμα. Κατά την αξιολόγηση του κατά πόσον η
νομοθεσία ή άλλες πράξεις πληρούν αυτά τα κριτήρια, λαμβάνεται υπόψη κάθε σχετική απόφαση
που έχει ληφθεί βάσει του άρθρου 91 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
Ατομικής Ενέργειας.

3.

Κανένα μέρος δεν χρησιμοποιεί τις διατάξεις επίλυσης διαφορών της παρούσας συμφωνίας

προκειμένου να επικαλεστεί παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης για την ίδρυση της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.
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ΑΡΘΡΟ 279
Πρόσβαση στις δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων
και άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών

1.

Κάθε μέρος1 διαθέτει σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο που περιλαμβάνει τη σύμβαση των

Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θαλάσσης του 1982, πλήρη κυριαρχία επί των κοιτασμάτων
υδρογονανθράκων που βρίσκονται στο έδαφός του, καθώς και επί των αρχιπελαγικών υδάτων και
των χωρικών του υδάτων, καθώς και κυριαρχικά δικαιώματα για τη διερεύνηση και εκμετάλλευση
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική του ζώνη και στην
υφαλοκρηπίδα του.

2.

Κάθε μέρος διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τις περιοχές εντός του εδάφους του, καθώς

και εντός των αρχιπελαγικών υδάτων και των χωρικών υδάτων του, εντός της αποκλειστικής
οικονομικής του ζώνης και της υφαλοκρηπίδας του που θα διατεθούν για την άσκηση των
δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.

3.

Εφόσον μια περιοχή διατίθεται για την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, κάθε μέρος

μεριμνά ώστε να επιφυλάσσεται ισότιμη μεταχείριση στις οντότητες όσον αφορά την πρόσβαση
στις δραστηριότητες αυτές, καθώς και την άσκησή τους.

4.

Κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από μια οντότητα, στην οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση

για την άσκηση των δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων,
να καταβάλει χρηματοδοτική συνεισφορά ή συνεισφορά σε υδρογονάνθρακες. Οι λεπτομερείς
ρυθμίσεις της εν λόγω συνεισφοράς καθορίζονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμβαίνουν στη
διαδικασία διαχείρισης και λήψης αποφάσεων των οντοτήτων.

1

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως «μέρος» νοείται κράτος μέλος, όσον αφορά το
έδαφός του, ή η Ουκρανία, όσον αφορά το έδαφός της.
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ΑΡΘΡΟ 280
Αδειοδότηση και όροι αδειοδότησης

1.

Τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζουν ότι οι άδειες, μέσω των

οποίων μια οντότητα αποκτά το δικαίωμα να ασκεί, για δικό της λογαριασμό και αναλαμβάνοντας
τον σχετικό κίνδυνο, το δικαίωμα αναζήτησης, εξερεύνησης ή παραγωγής υδρογονανθράκων σε
μια γεωγραφική περιοχή, χορηγούνται ύστερα από δημοσίευση της διαδικασίας και καλεί τους
δυνητικά ενδιαφερόμενους υποψηφίους να υποβάλουν αιτήσεις μέσω ανακοίνωσης.

2.

Στην ανακοίνωση αποσαφηνίζεται το είδος της άδειας, η οικεία γεωγραφική περιοχή ή τμήμα

αυτής και η προτεινόμενη ημερομηνία ή χρονική προθεσμία χορήγησης της άδειας.

3.

Tο άρθρo 104 και το άρθρο 105 της παρούσας συμφωνίας εφαρμόζονται στους όρους

αδειοδότησης και τη διαδικασία έγκρισης της αδειοδότησης.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 281
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου:

1.

Ως «μέτρα γενικής εφαρμογής» νοούνται τα μέτρα που περιλαμβάνουν νόμους, κανονισμούς,

δικαστικές αποφάσεις, διαδικασίες και διοικητικές αποφάσεις γενικής εφαρμογής και κάθε άλλη
γενική ή ειδική νομική πράξη, ερμηνεία ή άλλη απαίτηση που μπορεί να έχει αντίκτυπο σε
οποιοδήποτε θέμα καλύπτεται από την παρούσα συμφωνία. Δεν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις που
αφορούν συγκεκριμένο πρόσωπο· και

2.

ως «ενδιαφερόμενος» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι δυνατόν να

υπέχει δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει μέτρων γενικής εφαρμογής, κατά την έννοια του άρθρου
282 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 282
Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.

Γνωρίζοντας τον αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει το αντίστοιχο ρυθμιστικό περιβάλλον τους

στο μεταξύ τους εμπόριο, τα μέρη θεσπίζουν και διατηρούν ένα αποτελεσματικό και προβλέψιμο
ρυθμιστικό περιβάλλον για τους οικονομικούς φορείς που ασκούν επιχειρηματικές δραστηριότητες
στο έδαφός τους, ιδίως τις μικρές επιχειρήσεις, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απαιτήσεις της
ασφάλειας δικαίου και της αναλογικότητας.

2.

Τα μέρη, επιβεβαιώνοντας εκ νέου τις αντίστοιχες δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο

πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ, παρέχουν διευκρινίσεις και βελτιώνουν τις διατάξεις τους όσον
αφορά τη διαφάνεια, τις διαβουλεύσεις και την καλύτερη διαχείριση των μέτρων γενικής
εφαρμογής, στο μέτρο που αυτά ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο σε οποιοδήποτε ζήτημα καλύπτει η
παρούσα συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ 283
Δημοσίευση

1.

Κάθε μέρος μεριμνά ώστε τα μέτρα γενικής εφαρμογής:

α)

να δημοσιεύονται αμέσως ή να διατίθενται με άλλον τρόπο αμέσως στους ενδιαφερομένους,
κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μέσω ενός επίσημα καθορισμένου μέσου και, όπου
είναι εφικτό και δυνατό, σε ηλεκτρονικό μέσον, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι και το άλλο
μέρος να έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν μαζί τους·
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β)

να παρέχουν επεξήγηση του στόχου και του σκεπτικού βάσει του οποίου ελήφθησαν· και

γ)

να προβλέπουν επαρκές χρονικό διάστημα μεταξύ της δημοσίευσης του μέτρου και της
έναρξης ισχύος του, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω έκτακτης ανάγκης.

2.

Τα μέρη:

α)

δημοσιεύουν, στο μέτρο του δυνατού, εκ των προτέρων τα μέτρα γενικής εφαρμογής που
προτίθενται να λάβουν ή να τροποποιήσουν, καθώς και την αιτιολόγηση του στόχου και το
σκεπτικό της πρότασης·

β)

παρέχουν στους ενδιαφερομένους εύλογες δυνατότητες να σχολιάσουν τα προτεινόμενα
μέτρα, προβλέποντας, κυρίως, επαρκές χρονικό διάστημα για τις δυνατότητες αυτές· και

γ)

καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να λαμβάνουν υπόψη τα σχόλια που υποβάλλουν οι
ενδιαφερόμενοι σχετικά με τα προτεινόμενα μέτρα.

ΑΡΘΡΟ 284
Αιτήματα για πληροφορίες και σημεία επαφής

1.

Τα μέρη διατηρούν ή θεσπίζουν κατάλληλους μηχανισμούς παροχής απαντήσεων στα

αιτήματα για πληροφορίες των ενδιαφερομένων όσον αφορά οποιαδήποτε μέτρα γενικής
εφαρμογής τα οποία έχουν προταθεί ή βρίσκονται σε ισχύ, καθώς και σχετικά με τον εν γένει τρόπο
εφαρμογής τους.
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Ειδικότερα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των μερών επί παντός θέματος που
καλύπτει η παρούσα συμφωνία, κάθε μέρος ορίζει σημείο επαφής. Κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε
μέρους, το σημείο επαφής υποδεικνύει την υπηρεσία ή τον υπάλληλο που είναι αρμόδιος για το
θέμα και παρέχει την απαιτούμενη υποστήριξη για να διευκολύνει την επικοινωνία με το μέρος που
υποβάλλει το αίτημα.
Αιτήματα για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται μέσω παρόμοιων μηχανισμών που
θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας.

2.

Τα μέρη αναγνωρίζουν ότι μια απάντηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος

άρθρου μπορεί να μην είναι οριστική ή νομικά δεσμευτική, αλλά να εξυπηρετεί μόνο λόγους
ενημέρωσης, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη νομοθεσία και τις κανονιστικές τους
διατάξεις.

3.

Κατόπιν αιτήματος του άλλου μέρους, ένα μέρος παρέχει αμέσως πληροφορίες και

απαντήσεις στα ερωτήματα που αφορούν ισχύοντα ή προτεινόμενα μέτρα γενικής εφαρμογής και
τα οποία το μέρος που υπέβαλε το αίτημα θεωρεί ότι μπορεί να επηρεάσουν την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας, ανεξάρτητα από το αν το εν λόγω μέρος είχε προηγουμένως ενημερωθεί για
τα μέτρα.

4.

Κάθε μέτρο διατηρεί ή θεσπίζει κατάλληλους μηχανισμούς για ενδιαφερομένους

επιφορτισμένους με την αναζήτηση, για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα του άλλου μέρους, της
αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων τα οποία ενδέχεται να ανακύψουν από την εφαρμογή
τυχόν μέτρων γενικής εφαρμογής και διοικητικών διαδικασιών που αναφέρονται στο άρθρο 285 της
παρούσας συμφωνίας Οι μηχανισμοί αυτοί θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμοι, χρονικά
περιορισμένοι, προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και διαφανείς. Δεν πρέπει να θίγουν τις
διαδικασίες προσφυγής ή δικαστικού ελέγχου που θεσπίζουν ή διατηρούν τα μέρη ούτε να θίγουν
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών που προβλέπονται στο κεφάλαιο 14 (Επίλυση των
διαφορών) και στο κεφάλαιο 15 (Διαμεσολάβηση) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 285
Διοικητικές διαδικασίες
Κάθε μέρος διαχειρίζεται με συνεπή, αμερόληπτο και εύλογο τρόπο όλα τα μέτρα γενικής ισχύος
που αναφέρονται στο άρθρο 281 της παρούσας συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, κατά την
εφαρμογή των μέτρων αυτών σε ιδιώτες, εμπορεύματα, υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις του άλλου
μέρους σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κάθε μέρος:
α)

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι ενδιαφερόμενοι του άλλου μέρους που
επηρεάζονται άμεσα από μια διαδικασία να ενημερώνονται εγκαίρως κατά την κίνηση της
διαδικασίας, σύμφωνα με τις διαδικασίες του μέρους αυτού, και η ενημέρωση να
περιλαμβάνει περιγραφή της φύσης της διαδικασίας, δήλωση της αρμόδιας αρχής στη
δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η διαδικασία που κινείται και γενική περιγραφή των
αμφισβητούμενων ζητημάτων·

β)

παρέχει στους ενδιαφερομένους την εύλογη δυνατότητα να εκθέσουν τα πραγματικά
περιστατικά και τα επιχειρήματά τους προς επίρρωσιν των θέσεών τους πριν από
οποιαδήποτε οριστική διοικητική ενέργεια, εφόσον το επιτρέπουν ο χρόνος, η φύση της
διαδικασίας και το δημόσιο συμφέρον· και

γ)

εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες του βασίζονται στο εθνικό του δίκαιο και είναι σύμφωνες με
αυτό.
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ΑΡΘΡΟ 286
Δικαστικός έλεγχος και προσφυγή

1.

Κάθε μέρος θεσπίζει ή διατηρεί δικαστήρια ή άλλες ανεξάρτητες δικαστικές αρχές,

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, οιονεί δικαστικών ή διοικητικών δικαστηρίων ή
διαδικασιών με σκοπό την άμεση επανεξέταση και, αν συντρέχει λόγος, τη διόρθωση των
διοικητικών ενεργειών που σχετίζονται με τα ζητήματα που καλύπτει η παρούσα συμφωνία. Τα εν
λόγω δικαστήρια, δικαστικές αρχές ή διαδικασίες είναι αμερόληπτα και ανεξάρτητα από την
υπηρεσία ή την αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η διοικητική επιβολή και δεν έχουν ουσιαστικό
συμφέρον από την έκβαση της υπόθεσης.

2.

Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι σε αυτά τα δικαστήρια, δικαστικές αρχές ή διαδικασίες παρέχεται

στους διαδίκους το δικαίωμα:
α)

να έχουν εύλογη δυνατότητα να υποστηρίξουν ή να υπερασπιστούν τις θέσεις τους· και

β)

απόφασης βασιζόμενης στις αποδείξεις και τα στοιχεία που κατατέθηκαν ή, εάν το απαιτεί η
νομοθεσία ενός μέρους, στον φάκελο που συνέταξε η διοικητική αρχή.

3.

Με την επιφύλαξη έφεσης ή περαιτέρω ελέγχου σύμφωνα με την εθνικής τους νομοθεσία,

κάθε μέρος διασφαλίζει ότι αυτού του είδους οι αποφάσεις εφαρμόζονται από την αρμόδια
υπηρεσία ή αρχή όσον αφορά τη συγκεκριμένη διοικητική ενέργεια και διέπουν την πρακτική της
υπηρεσίας ή της αρχής αυτής.
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ΑΡΘΡΟ 287
Κανονιστική ποιότητα και απόδοση και ορθή διοικητική συμπεριφορά

1.

Τα μέρη συμφωνούν να συνεργάζονται για την προώθηση της κανονιστικής ποιότητας και

απόδοσης και να ανταλλάσσουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές σχετικά με τις διαδικασίες
κανονιστικών μεταρρυθμίσεων και την αξιολόγηση των κανονιστικών επιπτώσεων.

2.

Τα μέρη προσυπογράφουν τις αρχές της ορθής διοικητικής συμπεριφοράς και συμφωνούν να

συνεργάζονται με σκοπό την προώθησή της, μεταξύ άλλων, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών
και βέλτιστων πρακτικών.

ΑΡΘΡΟ 288
Μη διακριτική μεταχείριση
Κάθε μέρος εφαρμόζει έναντι των ενδιαφερομένων προσώπων του άλλου μέρους πρότυπα
διαφάνειας όχι λιγότερο ευνοϊκά από εκείνα που επιφυλάσσει στα δικά του ενδιαφερόμενα
πρόσωπα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 289
Πλαίσιο και στόχοι

1.

Τα μέρη υπενθυμίζουν την Ατζέντα 21 για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του 1992, το

σχέδιο εφαρμογής του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του 2002 και τα διεθνώς
συμφωνηθέντα θεματολόγια πολιτικής στα πεδία της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής,
ιδίως την ατζέντα για την αξιοπρεπή εργασία της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (στο εξής
«ΔΟΕ») και την υπουργική διακήρυξη του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου του ΟΗΕ του
2006 για την πλήρη απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία. Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη
δέσμευσή τους για την προώθηση της ανάπτυξης του διεθνούς εμπορίου κατά τρόπον ώστε να
συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης και να εξασφαλίζουν ότι ο στόχος
αυτός ενσωματώνεται και αντικατοπτρίζεται σε όλα τα επίπεδα των εμπορικών τους σχέσεων.

2.

Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη αναγνωρίζουν ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν πλήρως

υπόψη τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά συμφέροντα, όχι μόνον των αντίστοιχων
πληθυσμών τους, αλλά και των μελλοντικών γενεών καιδιασφαλίζουν ότι η οικονομική ανάπτυξη,
καθώς και οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές πολιτικές αλληλοϋποστηρίζονται.
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ΑΡΘΡΟ 290
Δικαίωμα κανονιστικής ρύθμισης

1.

Αναγνωρίζοντας το δικαίωμα των μερών να καθορίζουν και να ρυθμίζουν τα ίδια επίπεδα

εγχώριας περιβαλλοντικής και εργασιακής προστασίας και βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και
προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις οικείες διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές και συμφωνίες, και να
θεσπίζουν ή να τροποποιούν αναλόγως τη νομοθεσία τους, τα μέρη διασφαλίζουν ότι η νομοθεσία
τους προβλέπει υψηλά επίπεδα περιβαλλοντικής και εργασιακής προστασίας και καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για την περαιτέρω βελτίωση της εν λόγω νομοθεσίας.

2.

Ως μέσο επίτευξης των στόχων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, η Ουκρανία προσεγγίζει

τους νόμους, τους κανονισμούς και τη διοικητική πρακτική της προς το κεκτημένο της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 291
Πολυμερή εργασιακά πρότυπα και συμφωνίες

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν την πλήρη και παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για

όλους ως βασικές συνιστώσες για το εμπόριο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Τα μέρη
επιβεβαιώνουν εκ νέου τις δεσμεύσεις τους να προωθήσουν την ανάπτυξη του εμπορίου κατά
τρόπον ώστε να προάγεται η πλήρης και παραγωγική απασχόληση και η αξιοπρεπής εργασία για
όλους: άνδρες, γυναίκες, νέους, κ.λπ.

2.

Τα μέρη προωθούν και εφαρμόζουν στους νόμους και τις πρακτικές τους τα διεθνώς

αναγνωρισμένα βασικά εργασιακά πρότυπα, ειδικότερα:
α)

την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και την αποτελεσματική αναγνώριση του δικαιώματος της
συλλογικής διαπραγμάτευσης·
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β)

την εξάλειψη κάθε μορφής καταναγκαστικής εργασίας·

γ)

την αποτελεσματική κατάργηση της παιδικής εργασίας· και

δ)

την εξάλειψη των διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και την εργασία.

3.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους να εφαρμόζουν αποτελεσματικά τις

θεμελιώδεις συμβάσεις προτεραιότητας της ΔΟΕ τις οποίες έχουν επικυρώσει, καθώς και τη
δήλωση της ΔΟΕ του 1998 για τις θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα κατά την εργασία. Τα μέρη
θα εξετάσουν επίσης την επικύρωση και εφαρμογή άλλων συμβάσεων της ΔΟΕ που είναι
ταξινομημένες από τη ΔΟΕ ως επικαιροποιημένες.

4.

Τα μέρη τονίζουν ότι τα εργασιακά πρότυπα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για σκοπούς

εμπορικού προστατευτισμού. Τα μέρη επισημαίνουν ότι κατά κανένα τρόπο δεν τίθεται υπό
αμφισβήτηση το συγκριτικό τους πλεονέκτημα.

ΑΡΘΡΟ 292
Πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν την αξία της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και των

διεθνών περιβαλλοντικών συμφωνιών ως απάντηση της διεθνούς κοινότητας στα παγκόσμια ή
περιφερειακά περιβαλλοντικά προβλήματα.

2.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου τη δέσμευσή τους για αποτελεσματική εφαρμογή στη

νομοθεσία και πρακτική τους των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών τις οποίες έχουν
προσυπογράψει.
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3.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν περιορίζει τα δικαιώματα ενός μέρους να

θεσπίζει ή να διατηρεί μέτρα εφαρμογής των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών των οποίων
είναι συμβαλλόμενο μέρος. Τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπο που να συνιστά μέσο
αυθαίρετης ή αδικαιολόγητης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των μερών ή συγκεκαλυμμένο
περιορισμό του εμπορίου.

4.

Τα μέρη διασφαλίζουν ότι η περιβαλλοντική πολιτική στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης

και της προληπτικής δράσης, της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος, κατά
προτεραιότητα στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

5.

Τα μέρη συνεργάζονται ούτως ώστε να προωθήσουν τη συνετή και εύλογη χρησιμοποίηση

των φυσικών πόρων σύμφωνα με τον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης με σκοπό την ενίσχυση των
δεσμών μεταξύ των εμπορικών και περιβαλλοντικών πολιτικών και πρακτικών τους.

ΑΡΘΡΟ 293
Το εμπόριο υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης

1.

Τα μέρη επιβεβαιώνουν εκ νέου ότι το εμπόριο θα πρέπει να προωθεί την αειφόρο ανάπτυξη

σε όλες της τις διαστάσεις. Τα μέρη αναγνωρίζουν τον θετικό ρόλο που μπορούν να
διαδραματίσουν τα βασικά πρότυπα εργασίας και η αξιοπρεπής εργασία για την οικονομική
αποδοτικότητα, την καινοτομία και την παραγωγικότητα, και τονίζουν την αξία της μεγαλύτερης
συνάφειας μεταξύ των εμπορικών πολιτικών, αφενός, και της απασχόλησης και των κοινωνικών
πολιτικών, αφετέρου.

EU/UA/el 346

4270

2.

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση και την προώθηση του

εμπορίου και των ξένων άμεσων επενδύσεων σε περιβαλλοντικά προϊόντα, υπηρεσίες και
τεχνολογίες, αειφόρο ανανεώσιμη ενέργεια και ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα και υπηρεσίες,
καθώς και εμπορεύματα με οικολογικό σήμα, μέσω της αντιμετώπισης, μεταξύ άλλων, των
σχετικών μη δασμολογικών εμποδίων.

3.

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευκόλυνση του εμπορίου προϊόντων

που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων που εντάσσονται
στους κανόνες του δίκαιου και ηθικού εμπορίου, καθώς και εκείνων που τηρούν τις αρχές της
κοινωνικής ευθύνης και της υποχρέωσης λογοδοσίας των εταιρειών.

ΑΡΘΡΟ 294
Εμπόριο προϊόντων ξυλείας
Για την προώθηση της αειφόρου διαχείρισης των δασικών πόρων, τα μέρη δεσμεύονται να
εργαστούν από κοινού για να βελτιώσουν την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη
διακυβέρνηση και να προωθήσουν το εμπόριο προϊόντων ξυλείας, νόμιμων και αειφόρων.
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ΑΡΘΡΟ 295
Εμπόριο προϊόντων αλιείας
Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της διασφάλισης υπεύθυνης διαχείρισης των αλιευτικών
αποθεμάτων με διατηρήσιμο τρόπο, καθώς και της προώθησης χρηστής διακυβέρνησης στον τομέα
του εμπορίου, τα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εργαστούν από κοινού:
α)

λαμβάνοντας αποτελεσματικά μέτρα για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των αλιευτικών
και άλλων υδάτινων πόρων·

β)

διασφαλίζοντας πλήρη συμμόρφωση με τα εφαρμοστέα μέτρα συντήρησης και ελέγχου, τα
οποία έχουν εγκριθεί από τις Περιφερειακές Οργανώσεις Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ), και
αναπτύσσοντας όσο το δυνατόν ευρύτερη συνεργασία με τις ΠΟΔΑ και στο πλαίσιο των
ΠΟΔΑ· και

γ)

θεσπίζοντας, μεταξύ άλλων, εμπορικά μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης, λαθραίας
και άναρχης αλιείας.

ΑΡΘΡΟ 296
Διατήρηση επιπέδων προστασίας

1.

Τα μέρη δεν παραλείπουν να επιβάλλουν αποτελεσματικά την περιβαλλοντική και εργατική

τους νομοθεσία, μέσω της διατήρησης ή της επανάληψης συγκεκριμένων ενεργειών ή μέσω της
αδράνειας, κατά τρόπο ο οποίος επηρεάζει τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές ή επενδύσεις.
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2.

Τα μέρη δεν αποδυναμώνουν ούτε περιορίζουν την περιβαλλοντική ή την εργασιακή

προστασία που παρέχει η νομοθεσία τους με σκοπό να ενθαρρύνουν το εμπόριο ή τις επενδύσεις,
απαλλάσσοντας ή αποκλίνοντας από αυτήν ή προσφέροντας απαλλαγές ή παρεκκλίσεις από τους
νόμους, τις κανονιστικές ρυθμίσεις ή τα πρότυπα, κατά τρόπον ο οποίος επηρεάζει τις μεταξύ των
μερών εμπορικές συναλλαγές ή επενδύσεις.

ΑΡΘΡΟ 297
Επιστημονικές πληροφορίες
Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της συνεκτίμησης των επιστημονικών και τεχνικών
πληροφοριών, καθώς και των σχετικών διεθνών προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών ή
συστάσεων, κατά την κατάρτιση, υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην προστασία
του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και των κοινωνικών συνθηκών που επηρεάζουν τις μεταξύ
των μερών εμπορικές συναλλαγές.

ΑΡΘΡΟ 298
Επανεξέταση των επιπτώσεων στην αειφόρο ανάπτυξη
Τα μέρη δεσμεύονται να επανεξετάζουν, να παρακολουθούν και να αξιολογούν τις επιπτώσεις της
εφαρμογής του παρόντος τίτλου στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω των αντίστοιχων συμμετοχικών
διαδικασιών και θεσμών τους, καθώς και μέσω εκείνων που θεσπίζονται δυνάμει της παρούσας
συμφωνίας, όπως, παραδείγματος χάρη, μέσω της εκτίμησης των επιπτώσεων που έχουν στην
αειφόρο ανάπτυξη ζητήματα που άπτονται του εμπορίου.
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ΑΡΘΡΟ 299
Θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών

1.

Τα μέρη ορίζουν και συγκαλούν νέα ή ήδη υφιστάμενη συμβουλευτική ομάδα για την

αειφόρο ανάπτυξη με καθήκον την παροχή συμβουλών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου.

2.

Η συμβουλευτική ομάδα απαρτίζεται από ανεξάρτητες αντιπροσωπευτικές οργανώσεις της

κοινωνίας των πολιτών με ισόρροπη εκπροσώπηση οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, μη
κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

3.

Τα μέλη της συμβουλευτικής ομάδας κάθε μέρους συναντώνται σε ανοικτό φόρουμ της

κοινωνίας των πολιτών με σκοπό τη διεξαγωγή διαλόγου σχετικά με πτυχές της αειφόρου
ανάπτυξης που αφορούν τις μεταξύ των μερών εμπορικές σχέσεις. Το φόρουμ της κοινωνίας των
πολιτών συνέρχεται μία φορά τον χρόνο εκτός εάν υπάρξει διαφορετική συμφωνία των μερών. Τα
μέρη συμφωνούν σχετικά με τη λειτουργία του φόρουμ της κοινωνίας των πολιτών το αργότερο
ένα έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

4.

Ο διάλογος στο πλαίσιο του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών δεν θίγει τον ρόλο της

Πλατφόρμας της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία συγκροτείται βάσει του άρθρου 469 της
παρούσας συμφωνίας με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων επί οιουδήποτε θέματος αφορά την
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

5.

Τα μέρη ενημερώνουν το Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την πρόοδο της

εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου Οι απόψεις, οι γνώμες ή οι προτάσεις του Φόρουμ της
Κοινωνίας των Πολιτών είναι δυνατό να υποβάλλονται στα συμβαλλόμενα μέρη απευθείας ή μέσω
των συμβουλευτικών ομάδων.

EU/UA/el 350

4274

ΑΡΘΡΟ 300
Θεσμικός μηχανισμός και μηχανισμός παρακολούθησης

1.

Συνιστάται η Υποεπιτροπή Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης η οποία υποβάλλει εκθέσεις

για τις δραστηριότητές της στην Επιτροπή Σύνδεσης υπό τη σύνθεσή της δυνάμει του άρθρου 465
παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας. Η Υποεπιτροπή Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης
περιλαμβάνει ανώτερους υπαλλήλους από τις εκατέρωθεν διοικήσεις. Παρακολουθεί την εφαρμογή
του παρόντος κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων
παρακολούθησης και των αξιολογήσεων των επιπτώσεων, και συζητά καλή τη πίστει κάθε
πρόβλημα που ανακύπτει από την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Επίσης θεσπίζει τον
εσωτερικό κανονισμό της. Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκαλείται εντός ενός έτους από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας και εν συνεχεία τουλάχιστον άπαξ του έτους.

2.

Κάθε μέρος ορίζει σημείο επαφής στο πλαίσιο της διοίκησής του προκειμένου να

διευκολυνθεί η επικοινωνία μεταξύ των μερών επί παντός θέματος που καλύπτει το παρόν
κεφάλαιο.

3.

Τα μέρη μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο της εφαρμογής και της επιβολής των

μέτρων που καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο. Ένα μέρος μπορεί να ζητήσει από το άλλο μέρος
να του παράσχει συγκεκριμένες και αιτιολογημένες πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα του
παρόντος κεφαλαίου.

4.

Ένα μέρος μπορεί να ζητήσει την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων με το άλλο μέρος όσον

αφορά οποιοδήποτε ζήτημα ανακύπτει στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, υποβάλλοντας γραπτό
αίτημα στο σημείο επαφής του εν λόγω μέρους. Τα μέρη συμφωνούν να προβαίνουν σε άμεσες
διαβουλεύσεις μέσω των κατάλληλων διαύλων κατόπιν αιτήματος οιουδήποτε μέρους.
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5.

Τα μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να καταλήξουν σε αμοιβαία ικανοποιητική επίλυση

του ζητήματος και μπορούν να ζητήσουν συμβουλές, πληροφορίες ή τη συνδρομή οιουδήποτε
προσώπου ή σώματος κρίνουν κατάλληλο για την πλήρη εξέταση του επίμαχου ζητήματος.Τα μέρη
λαμβάνουν υπόψη τις δραστηριότητες της ΔΟΕ ή σχετικών πολυμερών περιβαλλοντικών
οργανώσεων ή φορέων στους οποίους είναι συμβαλλόμενα μέρη.

6.

Εάν τα μέρη δεν μπορέσουν να επιλύσουν το ζήτημα μέσω διαβουλεύσεων, οποιοδήποτε

μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση της Υποεπιτροπής Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης για
την εξέταση του ζητήματος με υποβολή γραπτού αιτήματος στο σημείο επαφής του άλλου μέρους.
Η εν λόγω υποεπιτροπή συγκαλείται αμέσως και επιδιώκει την επίτευξη συμφωνίας για την
επίλυση του ζητήματος, κατά περίπτωση, πραγματοποιώντας μεταξύ άλλων διαβουλεύσεις με
κυβερνητικούς ή μη κυβερνητικούς εμπειρογνώμονες Η απόφαση της Υποεπιτροπής Εμπορίου και
Αειφόρου Ανάπτυξης δημοσιεύεται, εκτός εάν η τελευταία αποφασίσει διαφορετικά.

7.

Για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου, τα μέρη

προσφεύγουν μόνο στις διαδικασίες που προβλέπονται στα άρθρα 300 και 301 της παρούσας
συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 301
Ομάδα εμπειρογνωμόνων

1.

Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, ένα μέρος μπορεί, 90 ημέρες μετά την υποβολή

του αιτήματος για διεξαγωγή διαβουλεύσεων δυνάμει του άρθρου 300 παράγραφος 4 της παρούσας
συμφωνίας, να ζητήσει τη σύγκληση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την εξέταση του ζητήματος το
οποίο δεν αντιμετωπίστηκε ικανοποιητικά μέσω των κυβερνητικών διαβουλεύσεων. Εντός 30
ημερών από την υποβολή από ένα μέρος αιτήματος για σύγκληση της ομάδας εμπειρογνωμόνων,
κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε μέρους, η Υποεπιτροπή Εμπορίου και Αειφόρου Ανάπτυξης
μπορεί να συγκληθεί για να συζητήσει το ζήτημα. Τα μέρη μπορούν να υποβάλλουν παρατηρήσεις
στην ομάδα. Η ομάδα μπορεί να ζητήσει πληροφορίες και συμβουλές από οποιοδήποτε μέρος, από
την/τις συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) ή από διεθνείς οργανισμούς. Η ομάδα των
εμπειρογνωμόνων συγκαλείται εντός 60 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος ενός
μέρους.

2.

Η ομάδα που επιλέγεται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται στην παράγραφο 3

του παρόντος άρθρου παρέχει την εμπειρογνωσία της σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος
κεφαλαίου. Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, η ομάδα υποβάλλει έκθεση στα μέρη,
εντός 90 ημερών από την ημερομηνία επιλογής του τελευταίου εμπειρογνώμονα. Τα μέρη
καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ληφθούν υπόψη οι συμβουλές ή οι συστάσεις της
ομάδας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κεφαλαίου. Η Υποεπιτροπή Εμπορίου και
Αειφόρου Ανάπτυξης παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων της ομάδας. Η έκθεση της
ομάδας εμπειρογνωμόνων διαβιβάζεται στη(στις) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες) των μερών. Όσον
αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τον εσωτερικό κανονισμό, εφαρμόζονται, αντιστοίχως, οι
αρχές του παραρτήματος XXIV του κεφαλαίου 14 (Επίλυση των διαφορών) του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας.
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3.

Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη συμφωνούν σε έναν κατάλογο 15

τουλάχιστον προσώπων με εμπειρογνωσία στα θέματα που καλύπτει το παρόν κεφάλαιο, εκ των
οποίων τουλάχιστον τα πέντε δεν πρέπει να έχουν την ιθαγένεια του μέρους που θα ασκήσει την
προεδρία της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Οι εμπειρογνώμονες είναι ανεξάρτητοι και δεν συνδέονται
με κάποιο από τα δύο μέρη ούτε δέχονται οδηγίες από αυτά ή από οργανισμούς που
εκπροσωπούνται στην(στις) συμβουλευτική(-ές) ομάδα(-ες). Κάθε μέρος επιλέγει έναν
εμπειρογνώμονα από τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων εντός 50 ημερών από την ημερομηνία
παραλαβής του αιτήματος ενός μέρους για συγκρότηση της ομάδας εμπειρογνωμόνων. Εάν ένα
μέρος δεν επιλέξει τον εμπειρογνώμονά του εντός του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, το
άλλο μέρος επιλέγει από τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων έναν υπήκοο του μέρους που δεν
επέλεξε εμπειρογνώμονα. Οι δύο επιλεγέντες εμπειρογνώμονες συμφωνούν σχετικά με τον
πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται από τον κατάλογο των εμπειρογνωμόνων που δεν έχουν την
υπηκοότητα κανενός από τα μέρη.

ΑΡΘΡΟ 302
Συνεργασία στον τομέα του εμπορίου και της αειφόρου ανάπτυξης
Τα μέρη θα εργαστούν από κοινού σχετικά με τις εμπορικές πτυχές των πολιτικών στους τομείς της
εργασίας και του περιβάλλοντος προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 141
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 303
Στόχος
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η αποτροπή και η επίλυση, καλή τη πίστει, των διαφορών
μεταξύ των μερών που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας που
αναφέρονται στο άρθρο 304 της παρούσας συμφωνίας και η επίτευξη, όπου είναι δυνατό, αμοιβαία
αποδεκτής λύσης2.

ΑΡΘΡΟ 304
Πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ισχύουν για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την
εφαρμογή των διατάξεων του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν προβλέπεται ρητώς
διαφορετικά.

1

2

Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, ο παρών τίτλος δεν ερμηνεύεται ως παρέχων δικαιώματα ή
επιβάλλων υποχρεώσεις που μπορεί να επικαλεστεί κανείς άμεσα ενώπιον των εθνικών
δικαστηρίων των μερών.
Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας, αποφάσεις και τυχόν εικαζόμενη παράλειψη από μέρους
οργάνων που συστήνονται βάσει της παρούσας συμφωνίας δεν υπόκεινται στις διατάξεις του
παρόντος κεφαλαίου.
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ΑΡΘΡΟ 305
Διαβουλεύσεις

1.

Τα μέρη προσπαθούν να επιλύσουν οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει σχετικά με την ερμηνεία

και την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304 της
παρούσας συμφωνίας πραγματοποιώντας καλή τη πίστει διαβουλεύσεις με στόχο την επίτευξη
αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

2.

Ένα μέρος ζητεί τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων μέσω γραπτού αιτήματος προς το άλλο μέρος,

διαβιβάζοντας αντίγραφο στην Επιτροπή Εμπορίου, προσδιορίζοντας το επίμαχο μέτρο και τις
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304 της παρούσας συμφωνίας τις
οποίες κρίνει εφαρμοστέες.

3.

Οι διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του

αιτήματος στο έδαφος του μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία, εκτός εάν τα μέρη
συμφωνήσουν διαφορετικά. Θεωρείται ότι οι διαβουλεύσεις έχουν ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών
από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, εκτός εάν αμφότερα τα μέρη συμφωνήσουν για τη
συνέχισή τους. Όλες οι πληροφορίες που κοινολογούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραμένουν
εμπιστευτικές.

4.

Οι διαβουλεύσεις για επείγοντα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν

αλλοιώσιμα και εποχικά αγαθά, πραγματοποιούνται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος και θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί εντός 15 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.
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5.

Σε περίπτωση που οι διαβουλεύσεις αφορούν τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων μέσω

δικτύων και το ένα μέρος θεωρεί επείγουσα την επίλυση της διαφοράς λόγω διακοπής, εν όλω ή εν
μέρει, της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ουκρανίας
και του μέρους ΕΕ, συγκαλούνται εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος και θεωρείται ότι έχουν ολοκληρωθεί τρεις ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής του
αιτήματος, εκτός εάν αμφότερα τα μέρη συμφωνήσουν να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Όλες οι
πληροφορίες που κοινολογούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραμένουν εμπιστευτικές.

6.

Εάν οι διαβουλεύσεις δεν πραγματοποιηθούν εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στην

παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου ή στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου αντιστοίχως, ή εάν
ολοκληρωθούν χωρίς την επίτευξη συμφωνίας για αμοιβαία αποδεκτή λύση, το καταγγέλλον μέρος
μπορεί να ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 306 της παρούσας
συμφωνίας.
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ΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 306
Έναρξη της διαδικασίας διαιτησίας

1.

Εάν τα μέρη δεν κατορθώσουν να επιλύσουν τη διαφορά με διαβουλεύσεις όπως προβλέπεται

στο άρθρο 305 της παρούσας συμφωνίας, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητήσει τη σύσταση
ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.

Το αίτημα για τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας υποβάλλεται γραπτώς στο μέρος κατά

του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην Επιτροπή Εμπορίου. Το καταγγέλλον μέρος
προσδιορίζει στην αίτησή του τα συγκεκριμένα υπό εξέταση μέτρα και παρέχει συνοπτική
περίληψη της νομικής βάσης της καταγγελίας, στην οποία παρέχεται σαφής περιγραφή του
προβλήματος. Σε περίπτωση που το καταγγέλλον μέρος ζητήσει τη σύσταση ειδικής ομάδας με
εντολή διαφορετική από τη συνήθη, στη γραπτή αίτηση περιλαμβάνονται οι προτεινόμενες ειδικές
αρμοδιότητες.

3.

Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν διαφορετικά εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία

σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, η εντολή της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ακόλουθη:
«να εξετάσει το ζήτημα που αναφέρεται στο αίτημα για σύσταση της ειδικής ομάδας διαιτησίας, να
αποφανθεί σχετικά με τη συμβατότητα του υπό εξέταση μέτρου με τις διατάξεις της παρούσας
συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304 και να εκδώσει απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 310».
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ΑΡΘΡΟ 307
Σύνθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.

Συστήνεται ειδική ομάδα διαιτησίας που απαρτίζεται από τρεις διαιτητές.

2.

Σε διάστημα 10 ημερών από την ημερομηνία υποβολής στην Επιτροπή Εμπορίου του

αιτήματος για σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας, τα μέρη διαβουλεύονται για την επίτευξη
συμφωνίας σχετικά με τη σύνθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

3.

Εάν τα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σχετικά με τη σύνθεση της ειδικής ομάδας

διαιτησίας εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου,
οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει από τον προεδρεύοντα της Επιτροπή Εμπορίου, ή από τον
αναπληρωτή του, να επιλέξει και τα τρία μέλη με κλήρωση από τον κατάλογο που καταρτίζεται
βάσει του άρθρου 323 της παρούσας συμφωνίας, ως εξής: ένα μέλος από τα πρόσωπα που
προτείνει το καταγγέλλον μέρος, ένα μέλος από τα πρόσωπα που προτείνει το μέρος εναντίον του
οποίου στρέφεται η καταγγελία και ένα μέλος από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει τα μέρη για τη
θέση του προεδρεύοντος.

4.

Στην περίπτωση που τα μέρη συμφωνήσουν σε ένα ή περισσότερα μέλη της ειδικής ομάδας

διαιτησίας, τα υπόλοιπα μέλη επιλέγονται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία:
α)

αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε δύο μέλη της ειδικής ομάδας διαιτησίας, το άλλο μέλος
επιλέγεται από τα πρόσωπα που έχουν επιλέξει τα μέρη για τη θέση του προεδρεύοντος·

β)

αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει σε ένα μέλος της ειδικής ομάδας διαιτησίας, ένα από τα
υπόλοιπα μέλη επιλέγεται από τα πρόσωπα που προτείνει το καταγγέλλον μέρος και ένα από
τα πρόσωπα που προτείνει το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία.
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5.

Ο πρόεδρος της Επιτροπή Εμπορίου, η ο αναπληρωτής του προέδρου, επιλέγει τους διαιτητές

εντός πέντε ημερών από την υποβολή του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 3. Στην
επιλογή έχει δικαίωμα να παρευρίσκεται ένας εκπρόσωπος κάθε μέρους.

6.

Η ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι η ημερομηνία ολοκλήρωσης της

διαδικασίας επιλογής.

7.

Εφόσον ένας από τους καταλόγους που προβλέπονται στο άρθρο 323 της παρούσας

συμφωνίας δεν έχει καταρτιστεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, οι τρεις διαιτητές επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των
προσώπων που έχουν επίσημα προταθεί από το ένα ή από αμφότερα τα μέρη.

8.

Όσον αφορά διαφορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το

εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας την οποία ένα μέρος θεωρεί επείγουσα λόγω
διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή
απειλής διακοπής, μεταξύ της Ουκρανίας και του μέρους ΕΕ, εφαρμόζεται η παράγραφος 3 του
παρόντος άρθρου χωρίς προσφυγή στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και το χρονικό
διάστημα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε δύο ημέρες.
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ΑΡΘΡΟ 308
Ενδιάμεση έκθεση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζει στα μέρη ενδιάμεση έκθεση στην οποία αναφέρονται

τα πορίσματα σχετικά με τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των σχετικών
διατάξεων και το βασικό σκεπτικό στο οποίο βασίζονται τα πορίσματα και οι συστάσεις της, το
αργότερο εντός 90 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Εάν ο
πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας θεωρήσει ότι η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί,
ενημερώνει εγγράφως τα μέρη και την Επιτροπή Εμπορίου, αναφέροντας τους λόγους της
καθυστέρησης και την ημερομηνία κατά την οποία η ειδική ομάδα προτίθεται να υποβάλει την
ενδιάμεση έκθεσή της. Η εν λόγω έκθεση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποβληθεί σε
διάστημα μεγαλύτερο των 120 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας
διαιτησίας.

2.

Κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει γραπτό αίτημα να αναθεωρήσει η ειδική ομάδα διαιτησίας

συγκεκριμένες πτυχές της ενδιάμεσης έκθεσης εντός 14 ημερών από την εκπόνησή της.

3.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως όταν πρόκειται για ευπαθή και εποχικά εμπορεύματα, η

ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να υποβάλει την ενδιάμεση έκθεσή
της και κάθε μέρος μπορεί να υποβάλει γραπτό αίτημα για την επανεξέταση από την ειδική ομάδα
διαιτησίας συγκεκριμένων πτυχών της ενδιάμεσης έκθεσης, σε διάστημα που ισούται με το ήμισυ
των χρονικών διαστημάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 και στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου αντιστοίχως.
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4.

Όσον αφορά διαφορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το

εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας την οποία ένα μέρος θεωρεί επείγουσα λόγω
διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή
απειλής διακοπής, μεταξύ της Ουκρανίας και του μέρους ΕΕ, η ενδιάμεση έκθεση κοινοποιείται
ύστερα από 20 ημέρες και οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με την παράγραφο 2 υποβάλλεται εντός
πέντε ημερών από την υποβολή της γραπτής έκθεσης. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί επίσης να
αποφασίσει να μην κοινοποιήσει την ενδιάμεση έκθεση.

5.

Αφού εξετάσει τυχόν γραπτές παρατηρήσεις των μερών σχετικά με την ενδιάμεση έκθεση, η

ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να τροποποιήσει την έκθεσή της και να προβεί σε οποιαδήποτε
περαιτέρω εξέταση κρίνει απαραίτητη. Η τελική απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας
περιλαμβάνει συζήτηση των επιχειρημάτων που προβάλλονται στο στάδιο της ενδιάμεσης
επανεξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 309
Συνδιαλλαγή για επείγουσες διαφορές σε θέματα ενέργειας

1.

Όσον αφορά διαφορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το

εμπόριο) του τίτλου IV την οποία ένα μέρος θεωρεί επείγουσα λόγω διακοπής, εν όλω ή εν μέρει,
της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή απειλής διακοπής, μεταξύ
της Ουκρανίας και του μέρους ΕΕ, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της ειδικής
ομάδας να ενεργήσει ως διαμεσολαβητής όσον αφορά οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τη
διαφορά μέσω της υποβολής αιτήματος στην ειδική ομάδα.

2.

Ο διαμεσολαβητής ζητεί αμοιβαία αποδεκτή επίλυση της διαφοράς ή ζητεί να συμφωνηθεί

διαδικασία επίτευξης ανάλογης λύσης. Αν εντός 15 ημερών από τον διορισμό του, ο
διαμεσολαβητής δεν κατορθώσει να εξασφαλίσει την εν λόγω συμφωνία, συνιστά έναν τρόπο
επίλυσης της διαφοράς ή διαδικασία για την επίτευξη επίλυσης και αποφασίζει σχετικά με τους
όρους και τις προϋποθέσεις που θα τηρηθούν αρχής γενομένης από την συγκεκριμένη ημερομηνία
την οποία θα καθορίσει μέχρι την επίλυση της διαφοράς.
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3.

Τα μέρη και οι οντότητες που τελούν υπό τον έλεγχο ή τη δικαιοδοσία των μερών τηρούν τις

συστάσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που πραγματοποιούνται βάσει της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου επί τρεις μήνες από την έκδοση της απόφασης του
διαμεσολαβητή ή μέχρι την επίλυση της διαφοράς, αναλόγως του ποιο από τα δύο προηγείται
χρονικά.

4.

Ο διαμεσολαβητής τηρεί τον κώδικα δεοντολογίας διαιτητών.

ΑΡΘΡΟ 310
Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζει την απόφασή της στα μέρη και στην Επιτροπή

Εμπορίου εντός 120 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ομάδας διαιτησίας. Εάν η ειδική
ομάδα διαιτησίας κρίνει ότι η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να τηρηθεί, ο πρόεδρός της ενημερώνει
εγγράφως τα μέρη και την Επιτροπή Εμπορίου, αναφέροντας τους λόγους της καθυστέρησης,
καθώς και την ημερομηνία κατά την οποία η ειδική ομάδα προβλέπει την ολοκλήρωση των
εργασιών της. Σε καμία περίπτωση η απόφαση δεν μπορεί να κοινοποιηθεί μετά την πάροδο 150
ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.

Σε επείγουσες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση ευπαθών και εποχικών εμπορευμάτων, η

ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εκδώσει την απόφασή της εντός
60 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Η προθεσμία αυτή δεν θα πρέπει, σε καμία
περίπτωση, να παραταθεί πέραν των 75 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της. Η ειδική ομάδα
διαιτησίας μπορεί να εκδίδει προκαταρκτική απόφαση εντός 10 ημερών από τη σύστασή της,
εφόσον κρίνει ότι η υπόθεση είναι επείγουσα.
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3.

Όσον αφορά διαφορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το

εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας την οποία ένα μέρος θεωρεί επείγουσα λόγω
διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή
απειλής διακοπής, μεταξύ της Ουκρανίας και του μέρους ΕΕ, η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί
την απόφασή της εντός 40 ημερών από την ημερομηνία σύστασής της.

ΤΜΗΜΑ 2
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΑΡΘΡΟ 311
Συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας
Τα μέρη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθούν καλή τη πίστει με την απόφαση της
ειδικής ομάδας διαιτησίας και καταβάλλουν προσπάθειες για να συμφωνήσουν όσον αφορά το
χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη συμμόρφωση.
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ΑΡΘΡΟ 312
Εύλογο χρονικό διάστημα για τη συμμόρφωση

1.

Το αργότερο εντός 30 ημερών αφότου κοινοποιηθεί στα μέρη η απόφαση της ειδικής ομάδας

διαιτησίας, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ανακοινώνει στο καταγγέλλον μέρος
και στην Επιτροπή Εμπορίου το χρονικό περιθώριο που θεωρεί ότι θα απαιτηθεί για τη
συμμόρφωση (στο εξής «εύλογο χρονικό διάστημα»).

2.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών όσον αφορά το εύλογο χρονικό διάστημα για τη

συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας, το καταγγέλλον μέρος ζητεί
εγγράφως από την ειδική ομάδα διαιτησίας, εντός 20 ημερών από την κοινοποίηση που αναφέρεται
στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, να προσδιορίσει τη διάρκεια του εύλογου χρονικού
διαστήματος. Το αίτημα αυτό κοινοποιείται ταυτόχρονα στο άλλο μέρος και στην Επιτροπή
Εμπορίου. Η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί την απόφασή της στα μέρη και στην Επιτροπή
Εμπορίου εντός 20 ημερών από την υποβολή του αιτήματος.
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3.

Στην περίπτωση που η αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας ή ορισμένα εκ των μελών της δεν

μπορούν να συνέλθουν, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 307 της παρούσας
συμφωνίας. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 35 ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

4.

Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία ενημερώνει γραπτώς το καταγγέλλον

μέρος σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει όσον αφορά την εφαρμογή της απόφασης της
ειδικής ομάδας διαιτησίας τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την εκπνοή του εύλογου χρονικού
διαστήματος.

5.

Το εύλογο χρονικό διάστημα μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία των μερών.

ΑΡΘΡΟ 313
Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση
με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.

Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο άλλο μέρος και στην

Επιτροπή Εμπορίου, πριν από την εκπνοή του εύλογου χρονικού διαστήματος, κάθε μέτρο που
λαμβάνει για τη συμμόρφωση με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

2.

Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μερών όσον αφορά την ύπαρξη ή τη συμβατότητα με τη

συμφωνία μέτρου κοινοποιηθέντος στο πλαίσιο της παραγράφου 1, το καταγγέλλον μέρος δύναται
να ζητήσει εγγράφως από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί σχετικά. Στο αίτημα
προσδιορίζεται το συγκεκριμένο υπό εξέταση μέτρο και οι διατάξεις της συμφωνίας με τις οποίες
κρίνει ασύμβατο το μέτρο, κατά τρόπον ώστε να παρουσιάζεται σαφώς η νομική βάση της
καταγγελίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας γνωστοποιεί την απόφασή της εντός 45 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
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3.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή

ορισμένων από τα μέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 307 της παρούσας
συμφωνίας. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 60 ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 314
Ένδικα μέσα για επείγουσες διαφορές σε θέματα ενέργειας

1.

Όσον αφορά διαφορά που αναφέρεται στο κεφάλαιο 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το

εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας την οποία ένα μέρος θεωρεί επείγουσα λόγω
διακοπής, εν όλω ή εν μέρει, της μεταφοράς φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή
απειλής διακοπής, μεταξύ της Ουκρανίας και του μέρους ΕΕ, η ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί
την απόφασή της εντός 40 ημερών.

2.

Κατά παρέκκλιση των άρθρων 311, 312 και 313 της παρούσας συμφωνίας, το καταγγέλλον

μέρος μπορεί να αναστείλει υποχρεώσεις που απορρέουν βάσει της παρούσας συμφωνίας σε
επίπεδο ισοδύναμο με ολική ή μερική αναστολή που προκαλείται από μέρος που αδυνατεί να
συμμορφωθεί με τα πορίσματα της ομάδας εντός 15 ημερών από τη δημοσίευσή τους. Η αναστολή
αυτή μπορεί να έχει άμεση ισχύ. Η αναστολή δεν μπορεί να ισχύσει για διάστημα μεγαλύτερο των
τριών μηνών, εκτός αν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία δεν έχει συμμορφωθεί με
την έκθεση της ειδικής ομάδας.

3.

Σε περίπτωση που το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία αμφισβητήσει την

ύπαρξη αδυναμίας συμμόρφωσης ή το επίπεδο αναστολής εξαιτίας της αδυναμίας συμμόρφωσης,
μπορεί να κινήσει τη διαδικασία των άρθρων 315 ή 316 της παρούσας συμφωνίας η οποία
εξετάζεται με διαδικασία κατεπείγοντος. Το καταγγέλλον μέρος καλείται να άρει ή να προσαρμόσει
την αναστολή μόνον αφού η ομάδα αποφανθεί επί του θέματος, και μπορεί να διατηρήσει σε ισχύ
την αναστολή για όσο διάστημα εκκρεμεί η διαδικασία.
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ΑΡΘΡΟ 315
Προσωρινά μέτρα αποκατάστασης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

1.

Αν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία δεν κοινοποιήσει τυχόν ληφθέντα

μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας πριν από τη
λήξη του εύλογου χρονικού διαστήματος ή αν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφανθεί ότι μέτρο
κοινοποιηθέν βάσει του άρθρου 313 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας δεν συνάδει με τις
υποχρεώσεις που υπέχει το εν λόγω μέρος δυνάμει των διατάξεων της συμφωνίας που αναφέρονται
στο άρθρο 304, το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία υποβάλλει προσφορά για
προσωρινή αποζημίωση, αν το ζητήσει το καταγγέλλον μέρος.

2.

Αν δεν επιτευχθεί συμφωνία για αποζημίωση εντός 30 ημερών από το πέρας του εύλογου

χρονικού διαστήματος ή της απόφασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 313
της παρούσας συμφωνίας, βάσει της οποίας το ληφθέν μέτρο συμμόρφωσης είναι αντίθετο με τις
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304, το καταγγέλλον μέρος έχει το
δικαίωμα, κατόπιν κοινοποίησης στο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην
Επιτροπή Εμπορίου, να αναστείλει τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε διάταξη του
κεφαλαίου για τη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών σε επίπεδο ισοδύναμο με ολική ή μερική αναστολή
λόγω της παραβίασης. Το καταγγέλλον μέρος μπορεί να εφαρμόσει την αναστολή ανά πάσα στιγμή
μετά την παρέλευση 10 ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης, εκτός εάν το μέρος κατά
του οποίου στρέφεται η καταγγελία ζητήσει διαδικασία διαιτησίας βάσει της παραγράφου 4 του
παρόντος άρθρου.

3.

Εάν αναστείλει τις υποχρεώσεις, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να επιλέξει να αυξήσει τους

δασμούς του στο επίπεδο που εφαρμόζεται σε άλλα μέλη του ΠΟΕ σε όγκο εμπορικών
συναλλαγών ο οποίος καθορίζεται κατά τρόπον ώστε ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών
πολλαπλασιαζόμενος επί την αύξηση των δασμών να ισούται με την αξία της ολικής ή μερικής
αναίρεσης των οφελών που προκάλεσε η παραβίαση.
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4.

Εάν το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία θεωρεί ότι το επίπεδο αναστολής δεν

είναι ισοδύναμο με την ολική ή μερική αναίρεση των οφελών που προκάλεσε η παραβίαση, μπορεί
να ζητήσει γραπτώς από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί για το θέμα. Το αίτημα
αυτό κοινοποιείται στο καταγγέλλον μέρος και στην Επιτροπή Εμπορίου πριν από την εκπνοή της
χρονικής περιόδου των 10 ημερών που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η
ειδική ομάδα διαιτησίας κοινοποιεί στα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου την απόφασή της
σχετικά με το επίπεδο αναστολής των υποχρεώσεων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος. Οι υποχρεώσεις δεν αναστέλλονται μέχρις ότου η ειδική ομάδα
διαιτησίας γνωστοποιήσει την απόφασή της και κάθε αναστολή πρέπει να συνάδει με την απόφαση
της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

5.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή

ορισμένων μελών της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 307 της παρούσας
συμφωνίας. Στις περιπτώσεις αυτές, η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης είναι 45
ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του
παρόντος άρθρου.

6.

Η αναστολή των υποχρεώσεων έχει προσωρινό χαρακτήρα και εφαρμόζεται μόνο μέχρι να

αρθεί ή να τροποποιηθεί το μέτρο που έχει κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διατάξεις της συμφωνίας
που αναφέρονται στο άρθρο 304, ούτως ώστε να επιτευχθεί συμμόρφωση με τις διατάξεις της
συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304, όπως ορίζεται στο άρθρο 316, ή έως ότου τα μέρη
καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαφοράς.
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ΑΡΘΡΟ 316
Επανεξέταση των μέτρων που ελήφθησαν για τη συμμόρφωση
μετά την αναστολή των υποχρεώσεων

1.

Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία κοινοποιεί στο καταγγέλλον μέρος και

στην Επιτροπή Εμπορίου τα μέτρα που έχει λάβει προκειμένου να συμμορφωθεί με την απόφαση
της ειδικής ομάδας διαιτησίας, καθώς και το αίτημα που υποβάλλει για λήξη της αναστολής των
υποχρεώσεων που εφαρμόζει το καταγγέλλον μέρος.

2.

Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με το αν το κοινοποιηθέν μέτρο οδηγεί

στη συμμόρφωση του μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία με τις διατάξεις της
συμφωνίας που αναφέρονται στο άρθρο 304, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
κοινοποίησης, το καταγγέλλον μέρος μπορεί να ζητήσει εγγράφως από την αρχική ειδική ομάδα
διαιτησίας να αποφανθεί επί του θέματος. Η αίτηση αυτή κοινοποιείται ταυτόχρονα στο μέρος κατά
του οποίου στρέφεται η καταγγελία και στην Επιτροπή Εμπορίου. Η απόφαση της ειδικής ομάδας
διαιτησίας κοινοποιείται στα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου εντός 45 ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Αν η ειδική ομάδα διαιτησίας αποφανθεί ότι το μέρος κατά
του οποίου στρέφεται η καταγγελία έχει συμμορφωθεί με τη συμφωνία, ή αν το καταγγέλλον μέρος
δεν ζητήσει, εντός 45 ημερών από την υποβολή της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, από την αρχική ειδική ομάδα διαιτησίας να αποφανθεί επί του θέματος, η
αναστολή υποχρεώσεων λήγει εντός 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης της ομάδας
διαιτησίας ή από τη λήξη της περιόδου των 45 ημερών.

3.

Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η σύγκληση της αρχικής ειδικής ομάδας διαιτησίας, ή

ορισμένων από τα μέλη της, ισχύουν οι διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 307 της παρούσας
συμφωνίας. Η προθεσμία για την κοινοποίηση της απόφασης ανέρχεται σε 60 ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 317
Αμοιβαία αποδεκτή λύση
Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν ανά πάσα στιγμή να καταλήξουν σε αμοιβαία αποδεκτή λύση
όσον αφορά διαφορά στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου. Κοινοποιούν από κοινού στην
Επιτροπή Εμπορίου και στον προεδρεύοντα της ειδικής ομάδας διαιτησίας, κατά περίπτωση, τυχόν
ανάλογη λύση. Αν η λύση απαιτεί έγκριση σύμφωνα με τις οικείες εθνικές διαδικασίες ενός εκ των
μερών, η κοινοποίηση παραπέμπει σε αυτή την απαίτηση, και η διαδικασία διαιτησίας
αναστέλλεται. Αν δεν απαιτείται έγκριση, ή με κοινοποίηση της ολοκλήρωσης των εθνικών
διαδικασιών, η διαδικασία διαιτησίας περατώνεται.

ΑΡΘΡΟ 318
Εσωτερικός κανονισμός

1.

Οι διαδικασίες επίλυσης των διαφορών βάσει του παρόντος κεφαλαίου διέπονται από τον

εσωτερικό κανονισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα XXIV της παρούσας συμφωνίας.

2.

Οι ακροάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δημόσιες σύμφωνα με τον εσωτερικό

κανονισμό που παρατίθεται στο παράρτημα XXIV της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 319
Πληροφορίες και τεχνικές συμβουλές
Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, ή με δική της πρωτοβουλία, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να
λαμβάνει πληροφορίες από οποιαδήποτε πηγή, συμπεριλαμβανομένων των μερών που εμπλέκονται
στη διαφορά, την οποία θεωρεί κατάλληλη για τη διαδικασία της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η
ειδική ομάδα διαιτησίας έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει τη σχετική γνώμη εμπειρογνωμόνων
εφόσον το κρίνει σκόπιμο. Κάθε πληροφορία που λαμβάνεται κατ’ αυτόν τον τρόπο γνωστοποιείται
σε αμφότερα τα μέρη προς διατύπωση παρατηρήσεων. Τα ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στα εδάφη των δύο μερών έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν
φιλικές παρατηρήσεις στην ειδική ομάδα διαιτησίας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που
παρατίθεται στο παράρτημα XXIV της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 320
Κανόνες ερμηνείας
Οι ειδικές ομάδες διαιτησίας ερμηνεύουν τις διατάξεις του άρθρου 304 της παρούσας συμφωνίας
σύμφωνα με τους εθιμικούς κανόνες για την ερμηνεία του δημόσιου διεθνούς δικαίου,
συμπεριλαμβανομένων των κωδικοποιημένων κανόνων στη Σύμβαση της Βιέννης περί του δικαίου
των Συνθηκών του 1969. Εάν μια υποχρέωση δυνάμει της παρούσας συμφωνίας είναι ταυτόσημη
με υποχρέωση δυνάμει της συμφωνίας του ΠΟΕ, η ειδική ομάδα διαιτησίας υιοθετεί ερμηνεία η
οποία συνάδει με τη σχετική ερμηνεία που ορίζεται στις αποφάσεις του οργάνου για την επίλυση
των διαφορών του ΠΟΕ (στο εξής «ΟΕΔ»). Οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν είναι
δυνατό να αυξήσουν ή να μειώσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην
παρούσα συμφωνία.
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ΑΡΘΡΟ 321
Αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας

1.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνει κάθε

απόφαση με συναίνεση. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ληφθεί απόφαση με συναίνεση, η
σχετική απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν δημοσιεύονται
οι γνώμες της μειοψηφίας των διαιτητών.

2.

Όλες οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας είναι δεσμευτικές για τα μέρη και δεν

δημιουργούν δικαιώματα ή υποχρεώσεις στα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Στην απόφαση της ειδικής
ομάδας διαιτησίας αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, η δυνατότητα εφαρμογής των οικείων
διατάξεων της συμφωνίας και το βασικό σκεπτικό των διαπιστώσεων και συμπερασμάτων τα οποία
διατυπώνει. Η Επιτροπή Εμπορίου δημοσιοποιεί ολόκληρες τις αποφάσεις της ειδικής ομάδας
διαιτησίας, εκτός αν αποφασίσει να μην τις δημοσιοποιήσει.

ΑΡΘΡΟ 322
Επίλυση των διαφορών όσον αφορά την κανονιστική προσέγγιση

1.

Οι διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εφαρμόζονται σε διαφορές σχετικά με την

ερμηνεία και την εφαρμογή διάταξης της παρούσας συμφωνίας που αφορά την κανονιστική
προσέγγιση που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο 3 (Τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο), στο κεφάλαιο 4
(Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα), στο κεφάλαιο 5 (Διευκόλυνση των τελωνειακών
διαδικασιών και των εμπορικών συναλλαγών), στο κεφάλαιο 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο), στο κεφάλαιο 8 (Δημόσιες
συμβάσεις) ή στο κεφάλαιο 10 (Ανταγωνισμός) ή που επιβάλλει άλλως σε ένα από τα μέρη
υποχρέωση που καθορίζεται βάσει αναφοράς σε διάταξη του δικαίου της ΕΕ.
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2.

Σε περίπτωση που μια διαφορά εγείρει ζήτημα ερμηνείας διάταξης του δικαίου της ΕΕ που

αναφέρεται στην παράγραφο 1, η ειδική ομάδα διαιτησίας δεν αποφασίζει για το ζήτημα, αλλά
ζητεί από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδώσει σχετική απόφαση. Στις περιπτώσεις
αυτές, οι προθεσμίες που εφαρμόζονται στις αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας
αναστέλλονται μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δεσμευτική για την ειδική ομάδα
διαιτησίας.
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ΤΜΗΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 323
Διαιτητές

1.

Το αργότερο εντός έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Επιτροπή

Εμπορίου καταρτίζει κατάλογο 15 ατόμων που επιθυμούν και μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα
διαιτητή. Κάθε μέρος προτείνει πέντε φυσικά πρόσωπα ως διαιτητές. Τα δύο μέρη επιλέγουν επίσης
πέντε πρόσωπα που δεν είναι υπήκοοι κανενός μέρους, τα οποία θα εκτελέσουν χρέη
προεδρεύοντος της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Η Επιτροπή Εμπορίου εξασφαλίζει ότι ο κατάλογος
διατηρείται πάντοτε σε αυτό το επίπεδο.

2.

Ο κατάλογος που καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου

χρησιμεύει για τη σύνθεση των ειδικών ομάδων διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 307 της
παρούσας συμφωνίας. Απαρτίζεται από διαιτητές με εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στη
νομοθεσία και το διεθνές εμπόριο.

3.

Όλοι οι διαιτητές που διορίζονται στις ειδικές ομάδες διαιτησίας είναι ανεξάρτητοι,

συμμετέχουν σε ατομική βάση και δεν λαμβάνουν οδηγίες από κανέναν οργανισμό ή δημόσια
αρχή, ούτε συνδέονται με την κυβέρνηση οιουδήποτε από τα μέρη, και συμμορφώνονται με τον
κώδικα δεοντολογίας που προσαρτάται στον παράρτημα XXV της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 324
Σχέση με τις υποχρεώσεις στο πλαίσιο του ΠΟΕ

1.

Η προσφυγή στις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου για την επίλυση των διαφορών δεν

επηρεάζει την ανάληψη δράσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένης της δράσης για την
επίλυση των διαφορών.

2.

Ωστόσο, αν ένα μέρος έχει κινήσει διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον αφορά ένα

συγκεκριμένο μέτρο, είτε δυνάμει του άρθρου 306 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας, είτε
δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ, δεν μπορεί να κινήσει διαδικασία επίλυσης των διαφορών όσον
αφορά το ίδιο μέτρο στο πλαίσιο του άλλου φόρουμ πριν περατωθεί η πρώτη διαδικασία. Επιπλέον,
ένα μέρος δεν επιδιώκει αποκατάσταση παραβίασης υποχρέωσης που είναι πανομοιότυπη στο
πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και στο πλαίσιο της συμφωνίας του ΠΟΕ στα δύο φόρουμ. Σε
αυτήν την περίπτωση, εφόσον έχει κινηθεί διαδικασία επίλυσης των διαφορών, το μέρος δεν
προβάλλει αξίωση για αποκατάσταση της παραβίασης πανομοιότυπης υποχρέωσης στο πλαίσιο της
άλλης συμφωνίας στο άλλο φόρουμ, εκτός αν το φόρουμ που επιλέγεται δεν μπορέσει για
διαδικαστικούς ή δικαιοδοτικούς λόγους να καταλήξει σε πόρισμα όσον αφορά την αξίωση για
αποκατάσταση της εν λόγω παραβίασης υποχρέωσης.

3.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 2:

α)

θεωρείται ότι κινείται διαδικασία επίλυσης των διαφορών δυνάμει της συμφωνίας ΠΟΕ όταν
ένα μέρος ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας δυνάμει του άρθρου 6 του Μνημονίου σχετικά με
τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση των διαφορών, το οποίο
περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της συμφωνίας ΠΟΕ (στο εξής «ΜΕΔ») και θεωρείται ότι
περατώνεται όταν το όργανο επίλυσης των διαφορών εγκρίνει την έκθεση της ειδικής ομάδας
και την έκθεση του δευτεροβάθμιου οργάνου κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και
17.14 του ΜΕΔ· και
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β)

θεωρείται ότι κινείται διαδικασία επίλυσης των διαφορών δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου
όταν ένα μέρος ζητεί τη σύσταση ειδικής ομάδας διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 306
παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας και θεωρείται ότι περατώνεται όταν η ειδική ομάδα
διαιτησίας κοινοποιήσει την απόφασή της στα μέρη και στην Επιτροπή Εμπορίου.

4.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει μέρος να εφαρμόζει την αναστολή

των υποχρεώσεων που εγκρίνεται από το όργανο επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Η συμφωνία του
ΠΟΕ δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να αποκλειστεί ένα μέρος από την αναστολή
υποχρεώσεων δυνάμει του παρόντος κεφαλαίου.

ΑΡΘΡΟ 325
Προθεσμίες

1.

Όλες οι προθεσμίες που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, συμπεριλαμβανομένων των

προθεσμιών κοινοποίησης των αποφάσεων από τις ειδικές ομάδες διαιτησίας, υπολογίζονται σε
ημερολογιακές ημέρες, αρχής γενομένης από την πρώτη ημέρα που έπεται της πράξης ή του
γεγονότος στα οποία αναφέρονται.

2.

Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να παραταθούν με

αμοιβαία συμφωνία των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 326
Τροποποίηση του κεφαλαίου
Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει το παρόν κεφάλαιο, τον εσωτερικό
κανονισμό για τη διαιτησία που παρατίθεται το παράρτημα XXIV της παρούσας συμφωνίας και τον
κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη των ειδικών ομάδων διαιτησίας και τους διαμεσολαβητές που
παρατίθεται στο παράρτημα XXV της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 327
Στόχος και πεδίο εφαρμογής

1.

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι να διευκολύνει την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής

λύσης μέσω συνεκτικής και μη χρονοβόρου διαδικασίας με τη βοήθεια διαμεσολαβητή.

2.

Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλα τα μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κεφαλαίου 1 του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των
εμπορευμάτων στην αγορά) τα οποία επηρεάζουν αρνητικά το εμπόριο μεταξύ των μερών.
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3.

Το παρόν κεφάλαιο δεν εφαρμόζεται σε μέτρα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του

κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό
εμπόριο), του κεφαλαίου 7 (Τρέχουσες πληρωμές και κίνηση κεφαλαίων), του κεφαλαίου 8
(Δημόσιες συμβάσεις), του κεφαλαίου 9 (Διανοητική ιδιοκτησία) και του κεφαλαίου 13 (Εμπόριο
και βιώσιμη ανάπτυξη) της παρούσας συμφωνίας. Η Επιτροπή Εμπορίου μπορεί, κατόπιν της
δέουσας συνεκτίμησης, να αποφασίσει ότι ο παρών μηχανισμός θα πρέπει να εφαρμόζεται σε
οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες τομείς.

ΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 328
Αίτηση παροχής πληροφοριών

1.

Πριν από την κίνηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, ένα μέρος μπορεί να ζητήσει ανά

πάσα στιγμή πληροφορίες σχετικά με μέτρο που επηρεάζει αρνητικά το εμπόριο ή τις επενδύσεις
μεταξύ των μερών. Το μέρος στο οποίο υποβάλλεται το αίτημα δίνει, εντός 20 ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του αιτήματος, απάντηση η οποία περιέχει τις παρατηρήσεις του σχετικά
με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Ει δυνατόν, το αίτημα και η απάντηση
υποβάλλονται γραπτώς.

2.

Σε περίπτωση που το μέρος που απαντά κρίνει ότι δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση εντός

20 ημερών, ενημερώνει το αιτούν μέρος για τους λόγους της καθυστέρησης, μαζί με εκτίμηση της
συντομότερης περιόδου εντός της οποίας θα είναι σε θέση να διαβιβάσει την απάντησή του.
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ΑΡΘΡΟ 329
Έναρξη της διαδικασίας

1.

Ένα μέρος μπορεί να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, αίτημα για την έναρξη διαδικασίας

διαμεσολάβησης με ένα άλλο μέρος. Το αίτημα απευθύνεται γραπτώς στο άλλο μέρος. Η αίτηση
είναι αρκούντως αναλυτική ώστε να παρουσιάζει σαφώς τον προβληματισμό του αιτούντος μέρους
και:
α)

προσδιορίζει το επίμαχο ειδικό μέτρο·

β)

αναφέρει τις εικαζόμενες αρνητικές συνέπειες τις οποίες το αιτούν μέρος θεωρεί ότι έχει, ή
θα έχει, το μέτρο στο εμπόριο ή τις επενδύσεις μεταξύ των μερών· και

γ)

επεξηγεί τον τρόπο με τον οποίο το αιτούν μέρος θεωρεί ότι οι συνέπειες αυτές συνδέονται με
το μέτρο.

2.

Το μέρος στο οποίο απευθύνεται το αίτημα εξετάζει με θετικό πνεύμα το αίτημα και το

δέχεται ή το απορρίπτει εγγράφως εντός 10 ημερών από την παραλαβή του.

ΑΡΘΡΟ 330
Επιλογή του διαμεσολαβητή

1.

Με την κίνηση της διαδικασίας διαμεσολάβησης, τα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν στο

πρόσωπο του διαμεσολαβητή το αργότερο 15 ημέρες από την παραλαβή της απάντησης στο
αίτημα.
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2.

Αν τα μέρη δεν μπορέσουν να συμφωνήσουν σχετικά με τον διαμεσολαβητή εντός της

ταχθείσας προθεσμίας, κάθε μέρος μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής εμπορίου, ή
από τον αναπληρωτή του, να επιλέξει τον διαμεσολαβητή με κλήρωση από τον κατάλογο που έχει
καταρτιστεί βάσει του άρθρου 323 της παρούσας συμφωνίας Οι εκπρόσωποι και των δύο διαδίκων
καλούνται εγκαίρως να παρευρεθούν στην κλήρωση. Σε κάθε περίπτωση, η κλήρωση διενεργείται
με το μέρος/τα μέρη που είναι παρόν(τα).

3.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, ή ο αναπληρωτής του προέδρου, επιλέγει τον

διαμεσολαβητή εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την υποβολή από οποιοδήποτε μέρος του
αιτήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 2.

4.

Εφόσον ο κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 323 της παρούσας συμφωνίας δεν έχει

καταρτιστεί κατά τον χρόνο υποβολής του αιτήματος σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, ο διαμεσολαβητής επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των προσώπων που έχουν επίσημα
προταθεί από το ένα ή από αμφότερα τα μέρη.

5.

Τα μέρη μπορεί να συμφωνήσουν ότι ο διαμεσολαβητής θα είναι υπήκοος ενός από τα μέρη.

6.

Ο διαμεσολαβητής επικουρεί, κατά τρόπο αμερόληπτο και διαφανή, τα μέρη ώστε να επέλθει

σαφήνεια ως προς το μέτρο και τις πιθανές εμπορικές του συνέπειες και να επιτευχθεί αμοιβαία
συμφωνημένη λύση. Ο κώδικας δεοντολογίας που παρατίθεται στο παράρτημα XXV της παρούσας
συμφωνίας εφαρμόζεται στους διαμεσολαβητές όπως προβλέπεται στον εν λόγω κώδικα. Επίσης
εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι κανόνες 3 έως 7 (κοινοποιήσεις) και 41 έως 46
(μετάφραση και υπολογισμός των προθεσμιών) του εσωτερικού κανονισμού που παρατίθεται στο
παράρτημα XXIV της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 331
Κανόνες της διαδικασίας διαμεσολάβησης

1.

Εντός 10 ημερών από τον διορισμό του διαμεσολαβητή, το μέρος που έχει κινήσει τη

διαδικασία διαμεσολάβησης υποβάλλει εγγράφως λεπτομερή περιγραφή του προβλήματος στον
διαμεσολαβητή και στο άλλο μέρος που συμμετέχει στη διαδικασία, ειδικότερα δε της λειτουργίας
του επίμαχου μέτρου και των εμπορικών συνεπειών του. Εντός 20 ημερών από την ημερομηνία
παράδοσης της ανωτέρω περιγραφής, το άλλο μέρος μπορεί να παράσχει εγγράφω, τις
παρατηρήσεις του σχετικά με την περιγραφή του προβλήματος. Κάθε μέρος μπορεί να
συμπεριλάβει στην περιγραφή ή στις παρατηρήσεις του κάθε πληροφορία που κρίνει σχετική.

2.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο

αποσαφήνισης του εξεταζόμενου μέτρου και των ενδεχόμενων επιπτώσεών του στο εμπόριο.
Ειδικότερα, ο διαμεσολαβητής μπορεί να διοργανώσει συναντήσεις μεταξύ των μερών, να
διαβουλευτεί με τα μέρη από κοινού ή μεμονωμένα, να ζητήσει τη συνδρομή σχετικών
εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών ή να διαβουλευτεί μαζί τους και να παράσχει κάθε
συμπληρωματική υποστήριξη του ζητηθεί από τα μέρη. Εντούτοις, πριν ζητήσει τη συνδρομή
σχετικών εμπειρογνωμόνων και ενδιαφερόμενων μερών ή πριν προβεί σε διαβούλευση μαζί τους, ο
διαμεσολαβητής διαβουλεύεται με τα μέρη.

3.

Ο διαμεσολαβητής μπορεί να προσφέρει συμβουλές και να προτείνει λύση που θέτει υπόψη

των μερών, τα οποία μπορούν να αποδεχθούν ή να απορρίψουν την προτεινόμενη λύση ή να
συμφωνήσουν να εφαρμόσουν διαφορετική λύση. Ωστόσο, ο διαμεσολαβητής δεν συμβουλεύει
ούτε σχολιάζει το αν το επίμαχο μέτρο συνάδει με την παρούσα συμφωνία.

4.

Η διαδικασία διεξάγεται στο έδαφος του μέρους στο οποίο απευθύνεται το αίτημα ή, με

αμοιβαία συμφωνία, σε οποιοδήποτε άλλο τόπο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο.
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5.

Τα μέρη επιδιώκουν την εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτής λύσης εντός 60 ημερών από τον

διορισμό του διαμεσολαβητή. Εν αναμονή οριστικής συμφωνίας, τα μέρη μπορεί να εξετάσουν
πιθανές ενδιάμεσες λύσεις, ιδίως αν το μέτρο συνδέεται με ευπαθή εμπορεύματα.

6.

Η λύση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Επιτροπής Εμπορίου. Για κάθε μέρος η λύση

μπορεί να εφαρμόζεται υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης τυχόν αναγκαίων εσωτερικών
διαδικασιών. Οι αμοιβαία αποδεκτές λύσεις δημοσιοποιούνται. Ωστόσο, η κοινολογηθείσα εκδοχή
μπορεί να μην περιέχει τις πληροφορίες εκείνες που ένα μέρος θεωρεί εμπιστευτικές.

7.

Η διαδικασία περατώνεται:

α)

με την έγκριση της αμοιβαία αποδεκτής λύσης από τα μέρη, κατά την ημερομηνία της
έγκρισης·

β)

με γραπτή δήλωση του διαμεσολαβητή, κατόπιν διαβούλευσης με τα μέρη, ότι κρίνονται
αλυσιτελείς περαιτέρω προσπάθειες σε πλαίσιο διαμεσολάβησης·

γ)

με γραπτή δήλωση ενός μέρους μετά τη διερεύνηση αμοιβαία αποδεκτών λύσεων στο πλαίσιο
της διαδικασίας διαμεσολάβησης και αφού έχουν εξεταστεί από τον διαμεσολαβητή τυχόν
συμβουλές και προτεινόμενες λύσεις· ή

δ)

σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας με αμοιβαία συμφωνία των μερών.

EU/UA/el 383

4307

ΤΜΗΜΑ 2
ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΑΡΘΡΟ 332
Εφαρμογή αμοιβαία αποδεκτής λύσης

1.

Όταν τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν συμφωνήσει σε κάποια λύση, κάθε μέρος λαμβάνει όλα

τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμόσει την αμοιβαία αποδεκτή λύση εντός του συμφωνηθέντος
χρονοδιαγράμματος.

2.

Το μέρος εφαρμογής ενημερώνει το άλλο μέρος γραπτώς για τυχόν βήματα που έγιναν ή

μέτρα που ελήφθησαν για την εφαρμογή της αμοιβαία αποδεκτής λύσης.

3.

Εφόσον το ζητήσουν τα μέρη, ο διαμεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη, γραπτώς, σχέδιο

έκθεσης των πραγματικών περιστατικών, στην οποία παρέχεται σύντομη περίληψη:
α)

του υπό εξέταση μέτρου σε αυτές τις διαδικασίες·

β)

των ακολουθούμενων διαδικασιών· και

γ)

κάθε αμοιβαία συμφωνηθείσας λύσης που επιτεύχθηκε ως τελική έκβαση των διαδικασιών

αυτών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ενδιάμεσων λύσεων.

EU/UA/el 384

4308

Ο διαμεσολαβητής χορηγεί στα μέρη προθεσμία 15 ημερών για να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις
τους επί του σχεδίου έκθεσης. Μετά την εξέταση των παρατηρήσεων των μερών που υποβλήθηκαν
εντός της χρονικής αυτής περιόδου, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει εγγράφως στα μέρη εντός 15
ημερών τελική έκθεση των πραγματικών περιστατικών. Η έκθεση των πραγματικών περιστατικών
δεν περιλαμβάνει ερμηνεία της παρούσας συμφωνίας.

ΤΜΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 333
Σχέση με την επίλυση των διαφορών

1.

Η διαδικασία βάσει του παρόντος μηχανισμού διαμεσολάβησης δεν προβλέπεται να

χρησιμοποιηθεί ως βάση για διαδικασίες επίλυσης διαφορών δυνάμει της παρούσας ή άλλης
συμφωνίας. Σε αυτές τις διαδικασίες επίλυσης διαφορών, ένα μέρος δεν βασίζεται σε αποδεικτικά
στοιχεία ούτε εισάγει ως αποδεικτικά στοιχεία, ούτε η ειδική ομάδα λαμβάνει υπόψη:
α)

θέσεις που ελήφθησαν από το άλλο μέρος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διαμεσολάβησης·

β)

το γεγονός ότι το άλλο μέρος έχει εκφράσει τη βούλησή του να αποδεχθεί μια λύση για το

μέτρο που αποτελεί αντικείμενο της διαμεσολάβησης· ή
γ)

συμβουλές που έχει απευθύνει ή προτάσεις που έχει υποβάλει ο διαμεσολαβητής.
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2.

Ο μηχανισμός διαμεσολάβησης παρέχεται με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων και των

υποχρεώσεων των μερών βάσει των διατάξεων που αφορούν την επίλυση των διαφορών.

3.

Εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, και με την επιφύλαξη του άρθρου 331

παράγραφος 6 της παρούσας συμφωνίας, όλα τα βήματα της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων
των συμβουλών και των προτεινόμενων λύσεων, είναι εμπιστευτικά. Ωστόσο, κάθε μέρος μπορεί
να γνωστοποιήσει στο κοινό ότι διεξάγεται διαμεσολάβηση.

ΑΡΘΡΟ 334
Προθεσμίες
Όλες οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο μπορούν να τροποποιηθούν με αμοιβαία
συμφωνία των μερών που συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες.

ΑΡΘΡΟ 335
Έξοδα

1.

Κάθε μέρος επιβαρύνεται με τα έξοδά του που απορρέουν από τη συμμετοχή του στη

διαδικασία διαμεσολάβησης.
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2.

Τα μέρη μοιράζονται από κοινού και ισότιμα τα έξοδα που προκύπτουν από οργανωτικά

ζητήματα, περιλαμβανομένων της αμοιβής και των εξόδων του διαμεσολαβητή, τυχόν βοηθών του
διαμεσολαβητή και, σε περίπτωση που τα μέρη δεν είναι σε θέση να συμφωνήσουν στη χρήση
κοινής γλώσσας, των εξόδων που συνδέονται με τη μετάφραση. Η αμοιβή του διαμεσολαβητή είναι
ανάλογη με εκείνη που προβλέπεται για τον πρόεδρο της ειδικής ομάδας διαιτησίας στην
παράγραφο 8 του παραρτήματος XXIV τη παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 336
Επανεξέταση
Πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη προβαίνουν σε αμοιβαίες
διαβουλεύσεις σχετικά με την ανάγκη τροποποίησης του μηχανισμού διαμεσολάβησης με βάση την
εμπειρία που αποκτήθηκε και την ανάπτυξη ενός αντίστοιχου μηχανισμού στο πλαίσιο του ΠΟΕ.
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 337
1.

Τα μέρη συμφωνούν να συνεχίσουν και να εντείνουν την τρέχουσα συνεργασία τους επί

ενεργειακών θεμάτων για τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας, ανταγωνιστικότητας και
βιωσιμότητας, που είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και για
την επίτευξη προόδου προς την κατεύθυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς, μεταξύ άλλων μέσω της
σταδιακής προσέγγισης στον τομέα της ενέργειας και μέσω της συμμετοχής στην περιφερειακή
συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Η κανονιστική συνεργασία θα λάβει υπόψη την ανάγκη
διασφάλισης της σχετικών υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων
μέτρων για την ενημέρωση και προστασία των πελατών από αθέμιτες πρακτικές πώλησης, καθώς
και της πρόσβασης των καταναλωτών –συμπεριλαμβανομένων και των πλέον ευάλωτων πολιτών–
σε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

2.

Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε μια ολοκληρωμένη εταιρική σχέση και διέπεται από τις

αρχές του αμοιβαίου συμφέροντος, της αμοιβαιότητας, της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας,
σύμφωνα με την οικονομία της αγοράς, τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ενέργειας του 1994,
το μνημόνιο συμφωνίας για τη συνεργασία στο πεδίο της ενέργειας και άλλες πολυμερείς και
συναφείς διμερείς συμφωνίες.
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ΑΡΘΡΟ 338
Η αμοιβαία συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους τομείς:
α)

υλοποίηση ενεργειακών στρατηγικών και πολιτικών και ανάπτυξη/επεξεργασία προβλέψεων
και σεναρίων, καθώς και βελτίωση του συστήματος στατιστικής καταγραφής στον τομέα της
ενέργειας βάσει της έγκαιρης ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τα ενεργειακά ισοζύγια
και τις ενεργειακές ροές, σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές, καθώς και την ανάπτυξη
υποδομών·

β)

θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών για την αντιμετώπιση δυνητικών καταστάσεων
ενεργειακής κρίσης με πνεύμα αλληλεγγύης·

γ)

εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των υφιστάμενων ενεργειακών υποδομών κοινών
συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένου του δυναμικού παραγωγής ενέργειας και της
ακεραιότητας, προστασίας και ασφάλειας των ενεργειακών δικτύων, και προοδευτική ένταξη
του ουκρανικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας στο ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας,
καθώς και πλήρη αποκατάσταση της υποδομής διαμετακόμισης ενέργειας και της
εγκατάστασης διασυνοριακών συστημάτων μέτρησης της κατανάλωσης στα εξωτερικά
σύνολα της Ουκρανίας, καθώς και της εγκατάστασης νέων ενεργειακών υποδομών κοινού
ενδιαφέροντος με στόχο να διαφοροποιηθούν οι ενεργειακές πηγές, οι προμηθευτές, οι οδοί
μεταφοράς και οι μέθοδοι μεταφοράς με ορθολογικό από οικονομική και περιβαλλοντική
άποψη τρόπο·

δ)

ανάπτυξη ανταγωνιστικών ενεργειακών αγορών που χαρακτηρίζονται από διαφάνεια και δεν
εφαρμόζουν διακρίσεις σε σύγκλιση με τους κανόνες και τα πρότυπα της ΕΕ μέσω
κανονιστικών μεταρρυθμίσεων·

ε)

συνεργασία στο πλαίσιο της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας του 2005·
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στ)

βελτίωση και ενίσχυση της μακροχρόνιας σταθερότητας και ασφάλειας του εμπορίου, της
διαμετακόμισης, της εξερεύνησης, της εξόρυξης, της διύλισης, της παραγωγής, της
αποθήκευσης, της μεταφοράς, της μεταβίβασης, της διανομής και της εμπορίας ενέργειας, ή
της πώλησης ενεργειακών υλικών και προϊόντων σε αμοιβαία επωφελή βάση χωρίς
διακρίσεις, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, ιδίως τη Συνθήκη για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη
Ενέργειας του 1994, τη συμφωνία ΠΟΕ και την παρούσα συμφωνία·

ζ)

επίτευξη προόδου με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ελκυστικού και σταθερού επενδυτικού
κλίματος μέσω της αντιμετώπισης θεσμικών, νομικών, φορολογικών και άλλων
προϋποθέσεων, και μέσω της ενθάρρυνσης των άνευ διακρίσεων αμοιβαίων επενδύσεων στον
ενεργειακό τομέα·

η)

αποδοτική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς
οργανισμούς και όργανα για τη στήριξη της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των μερών·

θ)

προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, μεταξύ άλλων μέσω
της θέσπισης πολιτικών ενεργειακής απόδοσης και νομικών και κανονιστικών πλαισίων, με
σκοπό την επίτευξη σημαντικών βελτιώσεων που να αντιστοιχούν στα πρότυπα της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικής παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και χρήσης
ενέργειας, συμβατής με τη λειτουργία των μηχανισμών της αγοράς, καθώς και της
αποδοτικής χρησιμοποίησης ενέργειας σε συσκευές, φωτισμό και κτίρια·

ι)

ανάπτυξη και υποστήριξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ορθό από οικονομική και
περιβαλλοντική άποψη τρόπο, καθώς και εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης
της βιώσιμης παραγωγής βιοκαυσίμων, και της συνεργασίας σε κανονιστικά θέματα, στην
πιστοποίηση και την τυποποίηση, καθώς και όσον αφορά την τεχνολογική και εμπορική
ανάπτυξη·

EU/UA/el 390

4314

ια)

προώθηση του μηχανισμού κοινής εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο της σύμβασης
πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος για τη μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου μέσω έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας·

ιβ)

επιστημονική και τεχνική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη και
βελτίωση τεχνολογιών στον τομέα της παραγωγής, μεταφοράς, προμήθειας και τελικής
χρήσης ενέργειας, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης και τις
τεχνολογίες που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών
δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα και των αποδοτικών καθαρών
τεχνολογιών άνθρακα, σύμφωνα με εδραιωμένες αρχές όπως ορίζονται, μεταξύ άλλων, στη
συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ουκρανίας·

ιγ)

συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και διεθνών φορέων τυποποίησης στον τομέα της
ενέργειας.
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ΑΡΘΡΟ 339
Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και πείρα, και επίσης παρέχουν σχετική υποστήριξη στην
πορεία κανονιστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση του τομέα του
άνθρακα (ημιανθρακίτης, άνθρακας οπτανθρακοποίησης και λιγνίτης) ούτως ώστε να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητά του, να ενισχυθεί η ασφάλεια στα ανθρακωρυχεία και η ασφάλεια στην εργασία
και να μειωθούν οι περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, λαμβανομένου παράλληλα υπόψη του
περιφερειακού και του κοινωνικού αντικτύπου. Προκειμένου να ενισχυθούν η αποδοτικότητα, η
ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα, η διαδικασία αναδιάρθρωσης πρέπει να καλύπτει ολόκληρη
την αλυσίδα προστιθεμένης αξίας του άνθρακα, δηλ. από την εξερεύνηση, την παραγωγή και την
επεξεργασία στη μετατροπή και τη διαχείριση των αποβλήτων της επεξεργασίας και καύσης του
άνθρακα. Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει ανάκτηση και χρησιμοποίηση εκπομπών μεθανίου από
ανθρακωρυχεία, καθώς και από δραστηριότητες εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου, χώρους υγειονομικής ταφής, και από τον γεωργικό τομέα, όπως ορίζεται, μεταξύ
άλλων, με την παγκόσμια πρωτοβουλία στον τομέα του μεθανίου (Global Methane Initiative) στην
οποία τα μέρη είναι εταίροι.

ΑΡΘΡΟ 340
Τα μέρη θεσπίζουν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης όπως ορίζεται στο παράρτημα XXVI του
κεφαλαίου 1 (Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων πυρηνικών θεμάτων)
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 341
Σταδιακή προσέγγιση πραγματοποιείται σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα, όπως ορίζεται στο
παράρτημα XXVII της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 342

1.

Η συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς

πραγματοποιείται με την εφαρμογή ειδικών συμφωνιών στον τομέα αυτό οι οποίες έχουν συναφθεί
ή πρόκειται να συναφθούν μεταξύ των μερών, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες και
αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της, ή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας (Ευρατόμ) και των κρατών μελών της, και σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες κάθε
μέρους.

2.

Η συνεργασία αυτή διασφαλίζει υψηλό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας, καθαρή και ειρηνική

χρήση πυρηνικής ενέργειας, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες και τα στάδια του κύκλου του
πυρηνικού καυσίμου στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς,
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής και του εμπορίου πυρηνικών υλικών, των πτυχών της
ασφάλειας και προστασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας, και της ικανότητας αντιμετώπισης
επειγόντων περιστατικών, καθώς και ζητημάτων που συνδέονται με την υγεία και το περιβάλλον
και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Στο πλαίσιο αυτό, η συνεργασία θα συμπεριλάβει επίσης
την περαιτέρω ανάπτυξη πολιτικών και νομικών και ρυθμιστικών πλαισίων βάσει της νομοθεσίας
και των πρακτικών της ΕΕ, καθώς και των προτύπων του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής
Ενέργειας (ΔΟΑΕ). Τα μέρη προωθούν την επιστημονική έρευνα για μη στρατιωτικούς σκοπούς
στα πεδία της πυρηνικής προστασίας και ασφάλειας, περιλαμβανομένων κοινών δραστηριοτήτων
έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και της επιμόρφωσης και κινητικότητας των επιστημόνων.

3.

Η συνεργασία πραγματεύεται τα προβλήματα που έχουν ανακύψει ως συνέπεια της

καταστροφής στο Τσερνομπίλ, καθώς και τον παροπλισμό της πυρηνικής μονάδας του Τσερνομπίλ,
ειδικότερα:
α)

το σχέδιο εφαρμογής προστατευτικού καλύμματος (σαρκοφάγου) για τη μετατροπή της
υφιστάμενης κατεστραμμένης μονάδας 4 (αντικείμενο του προστατευτικού καλύμματος) σε
ασφαλές από περιβαλλοντική άποψη σύστημα·

β)

διαχείριση των αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων·

EU/UA/el 393

4317

γ)

απορρύπανση του εδάφους·

δ)

διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων·

ε)

παρακολούθηση του περιβάλλοντος·

στ)

άλλους τομείς στους οποίους ενδέχεται να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία, όπως οι ιατρικές,
επιστημονικές, οικονομικές, κανονιστικές, κοινωνικές και διοικητικές πτυχές προσπαθειών
για τη μετρίαση των συνεπειών της καταστροφής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 343
Η ΕΕ και η Ουκρανία διευκολύνουν τη διαδικασία οικονομικής μεταρρύθμισης μέσω της
συνεργασίας για τη βελτίωση της κατανόησης των θεμελιωδών αρχών των αντίστοιχων οικονομιών
τους, καθώς και για τη χάραξη και την εφαρμογή οικονομικής πολιτικής στο πλαίσιο των
οικονομιών της αγοράς. Η Ουκρανία καταβάλλει προσπάθειες για να θεσπίσει μια λειτουργούσα
οικονομία της αγοράς και να προσεγγίσει σταδιακά τις πολιτικές της με εκείνες της ΕΕ, σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες αρχές της μακροοικονομικής σταθερότητας, των υγιών δημόσιων
οικονομικών και του σταθερού ισοζυγίου πληρωμών.

ΑΡΘΡΟ 344
Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί του άρθρου 343 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
συνεργάζονται για:
α)

την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη μακροοικονομική απόδοση και τις
μακροοικονομικές προοπτικές, καθώς και τις στρατηγικές για την ανάπτυξη·

β)

την από κοινού ανάλυση οικονομικών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής πολιτικής και των μέσων για την υλοποίησή
τους, όπως μέθοδοι για οικονομικές προβλέψεις και για την κατάρτιση εγγράφων
στρατηγικής πολιτικής, με σκοπό την ενίσχυση της διαδικασίας χάραξης πολιτικής στην
Ουκρανία σύμφωνα με τις αρχές και τις πρακτικές της ΕΕ·
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γ)

την ανταλλαγή εμπειρίας στον τομέα της μακροοικονομίας·

δ)

η συνεργασία θα περιλαμβάνει επίσης ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις αρχές και τη
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ).

ΑΡΘΡΟ 345
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 2
του τίτλου V: (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΑΡΘΡΟ 346
Η συνεργασία στο πεδίο της διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών αποσκοπεί στη διασφάλιση
της ανάπτυξης δημοσιονομικής πολιτικής και υγιών συστημάτων δημόσιου εσωτερικού και
εξωτερικού ελέγχου, με βάση τα διεθνή πρότυπα, και τα οποία είναι συμβατά με τις θεμελιώδεις
αρχές της υποχρέωσης λογοδοσίας, της διαφάνειας, της οικονομίας, της αποδοτικότητας και της
αποτελεσματικότητας.

ΑΡΘΡΟ 347
Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, εμπειρία, βέλτιστες πρακτικές και αναλαμβάνουν δράση σε
άλλους τομείς, ειδικότερα:

1.

Στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής:

α)

ανάπτυξη συστήματος μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού του προϋπολογισμού·

β)

βελτίωση προσεγγίσεων που στοχεύουν στο πρόγραμμα στη δημοσιονομική διαδικασία και
ανάλυση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής δημοσιονομικών
προγραμμάτων·

γ)

βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών και πείρας σχετικά με τον προγραμματισμό και την
εκτέλεση του προϋπολογισμού και σχετικά με το δημόσιο χρέος.
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2.

Στον τομέα του εξωτερικού ελέγχου:

-

εφαρμογή των προτύπων και μεθόδων του Διεθνούς Οργανισμού των Ανωτάτων Οργάνων
Ελέγχου (INTOSAI), καθώς και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών της ΕΕ στο πεδίο του
εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου των δημόσιων οικονομικών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή
στην ανεξαρτησία των αρμόδιων οργάνων των μερών·

3.

Στον τομέα του δημόσιου εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου:

-

περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος δημόσιου εσωτερικού δημοσιονομικού ελέγχου μέσω
της εναρμόνισης με διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών
(IIA), Διεθνής Ομοσπονδία Ελεγκτών (IFAC), INTOSAI) και μεθόδους, καθώς και της
βέλτιστης πρακτικής της ΕΕ για εσωτερικό γενικό και λογιστικό έλεγχο σε κρατικούς φορείς·

4.

Στον τομέα της καταπολέμησης της απάτης:

-

βελτίωση των μεθόδων που αποσκοπούν στην καταπολέμηση και πρόληψη της απάτης και
της διαφθοράς στον τομέα που καλύπτεται από το κεφάλαιο 3 του τίτλου V (Οικονομική και
τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας
μεταξύ συναφών διοικητικών φορέων.
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ΑΡΘΡΟ 348
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 3
του τίτλου V: (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΑΡΘΡΟ 349
Τα μέρη συνεργάζονται για την ενίσχυση της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, με
σκοπό την περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών σχέσεων, του εμπορίου, των επενδύσεων και του
θεμιτού ανταγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 350
Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 349 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη αναγνωρίζουν και
δεσμεύονται να εφαρμόζουν τις αρχές της χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα, ήτοι τις
αρχές της διαφάνειας, ανταλλαγής πληροφοριών και θεμιτού φορολογικού ανταγωνισμού, όπως
έχουν προσυπογράψει τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, με την επιφύλαξη των
αρμοδιοτήτων της ΕΕ και των κρατών μελών, τα μέρη θα βελτιώσουν τη διεθνή συνεργασία στον
φορολογικό τομέα, θα διευκολύνουν την είσπραξη νόμιμων φορολογικών εσόδων και θα
αναπτύξουν μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή των ανωτέρω αρχών.
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ΑΡΘΡΟ 351
Τα μέρη ενισχύουν επίσης και ενδυναμώνουν τη συνεργασία τους που αποσκοπεί στη βελτίωση και
ανάπτυξη του φορολογικού συστήματος της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της
ικανότητας είσπραξης και ελέγχου, με ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες επιστροφής του φόρου
προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), ώστε να αποφευχθεί η συσσώρευση καθυστερούμενων οφειλών, να
διασφαλιστεί η αποτελεσματική είσπραξη των φόρων και να ενισχυθεί η καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Τα μέρη θα καταβάλουν προσπάθειες να ενισχύσουν τη
συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ιδίως
της φοροδιαφυγής τύπου «carrousel».

ΑΡΘΡΟ 352
Τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους και εναρμονίζουν τις πολιτικές για την πρόληψη και
καταπολέμηση της απάτης και του λαθρεμπορίου αγαθών που υπόκεινται σε ειδικό φόρο
κατανάλωσης. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη σταδιακή προσέγγιση, στο
μέτρο του δυνατού, των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, λαμβανομένων υπόψη
των περιορισμών περιφερειακού επιπέδου, μεταξύ άλλων μέσω διαλόγου σε περιφερειακό επίπεδο
και σύμφωνα με τη σύμβαση-πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την καταπολέμηση
του καπνίσματος του 2003. Για τον σκοπό αυτό, τα μέρη θα επιδιώξουν να ενισχύσουν τη
συνεργασία τους σε περιφερειακό επίπεδο.

ΑΡΘΡΟ 353
Η σταδιακή προσέγγιση της φορολογικής δομής όπως ορίζεται στο κεκτημένο της ΕΕ διεξάγεται
σύμφωνα με το παράρτημα XXVIII της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 354
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 4
του τίτλου V: (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΟ 355
Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους σε στατιστικά θέματα, συμβάλλοντας
κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου που είναι η παροχή έγκαιρων,
διεθνώς συγκρίσιμων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Αναμένεται ότι ένα βιώσιμο,
αποτελεσματικό και επαγγελματικά ανεξάρτητο εθνικό στατιστικό σύστημα παράγει πληροφορίες
σημαντικές για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους ιθύνοντες της Ουκρανίας και της ΕΕ,
επιτρέποντάς του να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις. Το εθνικό στατιστικό σύστημα θα
πρέπει να τηρεί τις Θεμελιώδεις Αρχές του ΟΗΕ για τις Επίσημες Στατιστικές, λαμβάνοντας υπόψη
το κεκτημένο της ΕΕ, στις στατιστικές που περιλαμβάνουν τον Κώδικα ορθής πρακτικής του
Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος, ώστε το εθνικό στατιστικό σύστημα να εναρμονιστεί με
τους ευρωπαϊκούς κανόνες και πρότυπα. Το κεκτημένο στον τομέα των στατιστικών παρατίθεται
στη συλλογή στατιστικών απαιτήσεων, την οποία τα μέρη θεωρούν παράρτημα της παρούσας
συμφωνίας (Παράρτημα ΧΧΙΧ).
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ΑΡΘΡΟ 356
Η συνεργασία αποσκοπεί:
α)

στην περαιτέρω ενίσχυση της ικανότητας του εθνικού στατιστικού συστήματος, εστιάζοντας
σε υγιή νομική βάση, κατάλληλη πολιτική διάδοσης δεδομένων και μεταδεδομένων και
φιλικότητα προς τον χρήστη·

β)

σταδιακή προσέγγιση του ουκρανικού στατιστικού συστήματος με το ευρωπαϊκό στατιστικό
σύστημα·

γ)

προσαρμογή της διαβίβασης δεδομένων στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την εφαρμογή
σχετικών διεθνών και ευρωπαϊκών μεθόδων, μεταξύ των οποίων ταξινομήσεις·

δ)

ενίσχυση της επαγγελματικής και διαχειριστικής ικανότητας του εθνικού στατιστικού
προσωπικού, γεγονός που θα διευκολύνει την εφαρμογή των στατιστικών προτύπων της ΕΕ
και θα συμβάλει στην ανάπτυξη του ουκρανικού στατιστικού συστήματος·

ε)

ανταλλαγή πείρας μεταξύ των μερών σχετικά με την ανάπτυξη στατιστικής τεχνογνωσίας·

στ)

προώθηση συνολικής διαχείρισης της ποιότητας όλων των διαδικασιών στατιστικής
παραγωγής και διάδοσης των στατιστικών.
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ΑΡΘΡΟ 357
Τα μέρη συνεργάζονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήματος, στο οποίο η
Eurostat είναι η στατιστική αρχή της ΕΕ. Η συνεργασία αυτή εστιάζεται, μεταξύ άλλων, στους
ακόλουθους τομείς:
α)

δημογραφικές στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων των απογραφών·

β)

γεωργικές στατιστικές, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών απογραφών και περιβαλλοντικών
στατιστικών·

γ)

στατιστικές επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων μητρώων επιχειρήσεων και της χρήσης
διοικητικών πηγών για στατιστικούς σκοπούς·

δ)

ενέργεια, συμπεριλαμβανομένων ισοζυγίων·

ε)

εθνικούς λογαριασμούς·

στ)

στατιστικές για το εξωτερικό εμπόριο·

ζ)

περιφερειακές στατιστικές·

η)

προώθηση συνολικής διαχείρισης της ποιότητας όλων των διαδικασιών στατιστικής
παραγωγής και διάδοσης των στατιστικών.
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ΑΡΘΡΟ 358
Τα μέρη, ανταλλάσσουν, μεταξύ άλλων, πληροφορίες και εμπειρογνωσία, και αναπτύσσουν τη
συνεργασία τους, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτηθεί στη μεταρρύθμιση του
στατιστικού συστήματος στο πλαίσιο διαφόρων προγραμμάτων παροχής βοήθειας. Οι προσπάθειες
θα κατευθυνθούν προς την περαιτέρω σταδιακή προσέγγιση με το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα
των στατιστικών στη βάση της εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη του ουκρανικού στατιστικού
συστήματος, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ανάπτυξης του ευρωπαϊκού στατιστικού
συστήματος. Στη διαδικασία παραγωγής στατιστικών στοιχείων, θα δοθεί έμφαση στην περαιτέρω
ανάπτυξη δειγματοληπτικών ερευνών, λαμβανομένης παράλληλα υπόψη της ανάγκης να μειωθεί η
επιβάρυνση που συνεπάγεται η υποχρέωση απάντησης. Τα δεδομένα είναι σχετικά με τη χάραξη
και παρακολούθηση πολιτικών σε όλους τους βασικούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής
ζωής.

ΑΡΘΡΟ 359
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 5
του τίτλου V: (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας. Στο μέτρο του
δυνατού, θα πρέπει να καταστεί δυνατή η ουκρανική συμμετοχή στις δραστηριότητες που
αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος βάσει των συνήθων
κανόνων συμμετοχής που ισχύουν για τις τρίτες χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΡΘΡΟ 360
Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους σε περιβαλλοντικά θέματα,
συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου της βιώσιμης
ανάπτυξης και της πράσινης οικονομίας. Αναμένεται ότι η αυξημένη προστασία του περιβάλλοντος
θα αποφέρει οφέλη στους πολίτες και στις επιχειρήσεις της Ουκρανίας και της ΕΕ, μεταξύ άλλων
με τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, τη μεγαλύτερη οικονομική
και περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα, την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε
άλλους τομείς της πολιτικής, καθώς και με την μεγαλύτερη παραγωγή χάρη στις σύγχρονες
τεχνολογίες. Η συνεργασία αναπτύσσεται λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα των μερών με βάση
την ισότητα και τα αμοιβαία οφέλη, καθώς και λαμβάνοντας υπόψη την αλληλεξάρτηση που
υφίσταται μεταξύ των μερών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και των πολυμερών
συμφωνιών στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 361
Η συνεργασία θα αποσκοπεί στη διατήρηση, στην προστασία και στην αποκατάσταση της
ποιότητας του περιβάλλοντος, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, στη συνετή και ορθολογική
χρήση των φυσικών πόρων και στην προώθηση μέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιμετώπιση
περιφερειακών ή παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων, μεταξύ άλλων στους εξής τομείς:
α)

κλιματική αλλαγή·
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β)

περιβαλλοντική διαχείριση και οριζόντια θέματα, περιλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της
κατάρτισης και πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και στη διαδικασία λήψεως
αποφάσεων·

γ)

ποιότητα του αέρα·

δ)

ποιότητα υδάτων και διαχείριση των υδάτινων πόρων, περιλαμβανομένου του θαλάσσιου
περιβάλλοντος·

ε)

διαχείριση αποβλήτων και πόρων·

στ)

προστασία της φύσης, περιλαμβανομένης της διατήρησης και της προστασίας, της βιολογικής
ποικιλότητας και της ποικιλότητας του τοπίου (οικολογικά δίκτυα)·

ζ)

βιομηχανική ρύπανση και βιομηχανικοί κίνδυνοι·

η)

χημικά προϊόντα·

θ)

γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί, περιλαμβανομένου του τομέα της γεωργίας·

ι)

ηχορύπανση·

ια)

αστική προστασία, περιλαμβανομένων των φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων·

ιβ)

αστικό περιβάλλον·

ιγ)

περιβαλλοντικά τέλη.
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ΑΡΘΡΟ 362

1.

Τα μέρη μεταξύ άλλων:

α)

ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρογνωσία·

β)

εφαρμόζουν κοινές ερευνητικές δραστηριότητες και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με
καθαρότερες τεχνολογίες·

γ)

προγραμματίζουν τη διαχείριση καταστροφών και διαφόρων άλλων καταστάσεων έκτακτης
ανάγκης·

δ)

εφαρμόζουν κοινές δραστηριότητες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον
αφορά πολυμερείς συμφωνίες για το περιβάλλον που έχουν κυρωθεί από τα μέρη και κοινές
δραστηριότητες στο πλαίσιο αρμόδιων οργανισμών, κατά περίπτωση.

2.

Τα μέρη αποδίδουν ιδιαίτερη προσοχή σε διασυνοριακά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 363
Η σταδιακή προσέγγιση της ουκρανικής νομοθεσίας με το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ στον
τομέα του περιβάλλοντος πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα XXX της παρούσας
συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 364
Η συνεργασία στον τομέα της στον τομέα της πολιτικής προστασίας πραγματοποιείται με την
εφαρμογή ειδικών συμφωνιών στον τομέα αυτό που έχουν συναφθεί μεταξύ των μερών σύμφωνα
με τις αντίστοιχες εξουσίες και αρμοδιότητες της ΕΕ και των κρατών μελών της και σύμφωνα με
τις νομικές διαδικασίες κάθε μέρους. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στα εξής:
α)

διευκόλυνση της αμοιβαίας συνδρομής σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

β)

ανταλλαγή σε 24ωρη βάση έγκαιρων προειδοποιήσεων και ενημερωμένων πληροφοριών
όσον αφορά διασυνοριακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, περιλαμβανομένων αιτημάτων
και προσφορών για παροχή βοήθειας·

γ)

εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των καταστροφών·

δ)

πρόσκληση εμπειρογνωμόνων σε ειδικά τεχνικά εργαστήρια και συμπόσια για θέματα
πολιτικής προστασίας·

ε)

πρόσκληση, κατά περίπτωση, παρατηρητών σε ειδικές δράσεις και δραστηριότητες
κατάρτισης που οργανώνονται από την ΕΕ και/ή την Ουκρανία·

στ)

ενίσχυση της υπάρχουσας συνεργασίας για την πλέον αποτελεσματική χρήση του διαθέσιμου
δυναμικού πολιτικής προστασίας.
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ΑΡΘΡΟ 365
Η συνεργασία καλύπτει, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους στόχους:
α)

ανάπτυξη μιας συνολικής στρατηγικής για το περιβάλλον, που θα καλύπτει τις
προγραμματιζόμενες θεσμικές μεταρρυθμίσεις (με χρονοδιαγράμματα) για να εξασφαλιστεί η
εφαρμογή και η επιβολή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας· διαχωρισμός αρμοδιοτήτων για τη
διαχείριση του περιβάλλοντος σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο
δήμων ή κοινοτήτων· διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων και την εφαρμογή των
αποφάσεων· διαδικασίες για την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών σε άλλους
τομείς πολιτικής· προσδιορισμός των αναγκαίων ανθρώπινων και οικονομικών πόρων και
μηχανισμός ελέγχου·

β)

ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών για την ποιότητα του αέρα· ποιότητα υδάτων και
διαχείριση των υδάτινων πόρων, περιλαμβανομένου του θαλάσσιου περιβάλλοντος·
διαχείριση αποβλήτων και πόρων· προστασία της φύσης· βιομηχανική ρύπανση και
βιομηχανικοί κίνδυνοι και χημικές ουσίες, που θα περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, σαφή
χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες για την εφαρμογή, τις διοικητικές ευθύνες, καθώς και τις
στρατηγικές χρηματοδότησης για τις επενδύσεις και την τεχνολογία·

γ)

ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικής για την κλιματική αλλαγή, όπως προσδιορίζεται ιδίως στο
παράρτημα XXXΙ της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 366
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 6
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΘΡΟ 367
Τα μέρη:
α)

επεκτείνουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα των μεταφορών προκειμένου να
συμβάλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων συστημάτων μεταφορών·

β)

προωθούν αποτελεσματικές και ασφαλείς μεταφορικές δραστηριότητες, καθώς και τη
διατροπικότητα και τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων μεταφορών·

γ)

καταβάλλουν προσπάθειες για τη βελτίωση των κύριων μεταφορικών συνδέσεων μεταξύ των
εδαφών τους.

ΑΡΘΡΟ 368

1.

Η συνεργασία μεταξύ των μερών σκοπό έχει τη διευκόλυνση της αναδιάρθρωσης και του

εκσυγχρονισμού του τομέα μεταφορών της Ουκρανίας και τη σταδιακή προσέγγισή του σε
προδιαγραφές λειτουργίας και πολιτικές παρόμοιες με εκείνες της ΕΕ, ιδίως με την εφαρμογή των
μέτρων που ορίζονται στο παράρτημα XXXIΙ της παρούσας συμφωνίας, με την επιφύλαξη των
υποχρεώσεων που απορρέουν από συγκεκριμένες συμβάσεις μεταφορών που έχουν συναφθεί
μεταξύ των μερών. Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων δεν αντίκειται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις των μερών βάσει των διεθνών συνθηκών στις οποίες είναι μέρη, ή στη συμμετοχή
τους σε διεθνείς οργανισμούς.

EU/UA/el 410

4334

2.

Η συνεργασία αποβλέπει επίσης στη βελτίωση της κυκλοφορίας επιβατών και εμπορευμάτων,

την καλύτερη ροή των μεταφορών μεταξύ Ουκρανίας, ΕΕ και τρίτων χωρών της περιοχής, με την
άρση των διοικητικών, τεχνικών, διασυνοριακών και άλλων εμποδίων, τη βελτίωση των δικτύων
μεταφορών και την αναβάθμιση της υποδομής, ιδίως στους κύριους άξονες που συνδέουν τα μέρη.
Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει δράσεις για τη διευκόλυνση της διέλευσης των συνόρων.

3.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ανταλλαγή πληροφοριών και κοινές δραστηριότητες:

-

σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη και ενσωματώνοντας την πρόοδο που
έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο διαφόρων περιφερειακών συμφωνιών συνεργασίας στον τομέα
των μεταφορών, όπως της επιτροπής μεταφορών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, του
διαδρόμου μεταφορών Ευρώπη-Καύκασος-Ασία (TRACECA), της διαδικασία του Μπακού
και άλλων πρωτοβουλιών στον τομέα των μεταφορών·

-

σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά διεθνείς οργανισμούς μεταφορών και διεθνείς
συμφωνίες και συμβάσεις που έχουν κυρωθεί από τα μέρη, στο πλαίσιο των διαφόρων
οργανισμών μεταφορών της ΕΕ·

ΑΡΘΡΟ 369
Η συνεργασία καλύπτει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:
α)

ανάπτυξη μιας βιώσιμης εθνικής πολιτικής μεταφορών που καλύπτει όλα τα μέσα μεταφοράς,
ιδίως για να διασφαλιστούν αποτελεσματικά και ασφαλή συστήματα μεταφορών και να
προωθηθεί η ενσωμάτωση των πτυχών στον τομέα των μεταφορών και σε άλλους τομείς
πολιτικών·
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β)

ανάπτυξη τομεακών στρατηγικών στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής μεταφορών
(περιλαμβανομένων των νομικών απαιτήσεων για την αναβάθμιση του τεχνικού εξοπλισμού
και των στόλων μεταφορικού υλικού ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλότερα διεθνή
πρότυπα) για τον τομέα των οδικών, σιδηροδρομικών, εσωτερικών πλωτών, αεροπορικών,
θαλάσσιων μεταφορών και των πολυτροπικών μεταφορών, περιλαμβανομένων
χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών για την εφαρμογή, τις διοικητικές ευθύνες και τα σχέδια
χρηματοδότησης·

γ)

ανάπτυξη δικτύου πολυτροπικών μεταφορών που συνδέεται με το διευρωπαϊκό δίκτυο
μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και βελτίωση της πολιτικής υποδομών με στόχο τον καλύτερο
προσδιορισμό και αξιολόγηση των έργων υποδομών για διάφορα μέσα μεταφοράς. Ανάπτυξη
στρατηγικών χρηματοδότησης που εστιάζονται στη συντήρηση, στους περιορισμούς
μεταφορικής ικανότητας και σε έργα υποδομής για τις ελλείπουσες υποδομές συνδέσεων
συνδέσεις, καθώς και στην προώθηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα σε έργα στον
τομέα των μεταφορών όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXIIΙ της παρούσας συμφωνίας·

δ)

πρόσβαση σε σχετικούς διεθνείς οργανισμούς μεταφορών και σε διεθνείς συμφωνίες
περιλαμβανομένων διαδικασιών για την εξασφάλιση της αυστηρής εφαρμογής και της
αποτελεσματικής επιβολής των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων στον τομέα των
μεταφορών·

ε)

επιστημονική και τεχνική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών για την ανάπτυξη και τη
βελτίωση των τεχνολογιών, όπως τα ευφυή συστήματα μεταφοράς·

στ)

προώθηση της χρήσης ευφυών συστημάτων μεταφορών και της τεχνολογίας των
πληροφοριών για τη διαχείριση και τη λειτουργία όλων των μέσων μεταφοράς, καθώς και για
τη στήριξη της πολυτροπικότητας και της συνεργασίας στη χρήση των διαστημικών
συστημάτων και των εμπορικών εφαρμογών που διευκολύνουν τις μεταφορές.
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ΑΡΘΡΟ 370
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 7
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΑΡΘΡΟ 371

1.

Τα μέλη προωθούν αμοιβαίως επωφελή συνεργασία όσον αφορά τη διαστημική έρευνα για

μη στρατιωτικούς σκοπούς και τις διαστημικές εφαρμογές, ιδίως στους ακόλουθους τομείς:
α)

παγκόσμια δορυφορικά συστήματα πλοήγησης·

β)

πρόγραμμα γεωσκόπησης και παγκόσμιας παρακολούθησης·

γ)

επιστήμη και εξερεύνηση του διαστήματος·

δ)

εφαρμοσμένες τεχνολογίες του διαστήματος, περιλαμβανομένης της τεχνολογίας εκτόξευσης
και πρόωσης.
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2.

Τα μέρη ενθαρρύνουν και προωθούν την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τη διαστημική

πολιτική, τις διοικητικές και νομικές πτυχές της, καθώς και όσον αφορά τη βιομηχανική
αναδιάρθρωση και την εμπορική εκμετάλλευση των διαστημικών τεχνολογιών.

ΑΡΘΡΟ 372

1.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις πολιτικές και τα

προγράμματα των μερών, καθώς και τις σχετικές ευκαιρίες για συνεργασία και κοινά έργα,
περιλαμβανομένης της συμμετοχής των ουκρανικών οντοτήτων σε θέματα που αφορούν τον τομέα
του διαστήματος και των μεταφορών του επόμενου προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για την έρευνα και την κανοτομία Ορίζοντας 2020.

2.

Τα μέρη ενθαρρύνουν και στηρίζουν την ανταλλαγή επιστημόνων και τη δημιουργία των

σχετικών δικτύων.

3.

Η συνεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνει την ανταλλαγή εμπειριών για τη διαχείριση της

διαστημικής έρευνας και των επιστημονικών ιδρυμάτων, καθώς και την ανάπτυξη περιβάλλοντος
που ευνοεί την έρευνα και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και την κατάλληλη προστασία των
δικαιωμάτων πνευματικής, βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας.

ΑΡΘΡΟ 373
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 8
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας περιλαμβανομένων
κατά περίπτωση του συντονισμού και της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος
για αυτά και άλλα συναφή θέματα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 374
Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία τους
προκειμένου να συμβάλλουν τόσο στην ίδια την επιστημονική ανάπτυξη όσο και στην ενίσχυση
του επιστημονικού δυναμικού τους για τη διευκόλυνση της επίλυσης εθνικών και παγκόσμιων
προκλήσεων. Τα μέρη προσπαθούν να συμβάλουν στην πρόοδο με την απόκτηση των
επιστημονικών και τεχνολογικών γνώσεων για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, με την ενίσχυση
των ερευνητικών δυνατοτήτων και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Η συγκέντρωση και από
κοινού αξιοποίηση επιστημονικών γνώσεων συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των μερών, με την
αύξησή της ικανότητας των οικονομιών τους να δημιουργούν και να χρησιμοποιούν γνώσεις για
την εμπορία νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Τέλος, τα μέρη αναπτύσσουν το επιστημονικό
δυναμικό τους προκειμένου να εκπληρώσουν τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε
παγκόσμιο επίπεδο σε τομείς όπως η υγεία και συναφή θέματα, η προστασία του περιβάλλοντος
περιλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής και άλλων παγκόσμιων προκλήσεων.
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ΑΡΘΡΟ 375

1.

Η συνεργασία αυτή λαμβάνει υπόψη το τρέχον επίσημο πλαίσιο συνεργασίας που θεσπίστηκε

με τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και της Ουκρανίας, καθώς και τον στόχο της Ουκρανίας για τη σταδιακή προσέγγιση προς την
πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας.

2.

Η συνεργασία μεταξύ των μερών αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συμμετοχής της Ουκρανίας

στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

3.

Η συνεργασία αυτή θα βοηθήσει την Ουκρανία στη μεταρρύθμιση και την αναδιοργάνωση

του οικείου συστήματος επιστημονικής διαχείρισης και των ερευνητικών της ιδρυμάτων (καθώς και
στην ενίσχυση του ουκρανικού δυναμικού έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης) για να στηρίξει
την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας της γνώσης.

ΑΡΘΡΟ 376
Η συνεργασία πραγματοποιείται, ιδίως, με τα ακόλουθα μέσα:
α)

ανταλλαγή πληροφοριών για τις πολιτικές των μερών στον τομέα της επιστήμης και της
τεχνολογίας·

β)

συμμετοχή στο επόμενο πρόγραμμα-πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την
καινοτομία Ορίζοντας 2020 ·

γ)

κοινή υλοποίηση επιστημονικών προγραμμάτων και ερευνητικών δραστηριοτήτων·
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δ)

κοινές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την ενθάρρυνση της επιστημονικής
προόδου και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας·

ε)

κατάρτιση μέσω προγραμμάτων κινητικότητας για ερευνητές και ειδικούς·

στ)

διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων και λήψη κοινών μέτρων στον τομέα της έρευνας και της
τεχνολογικής ανάπτυξης·

ζ)

λήψη εκτελεστικών μέτρων με σκοπό την ανάπτυξη ευνοϊκού περιβάλλοντος για την έρευνα
και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, και την επαρκή προστασία των δικαιωμάτων
διανοητικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την έρευνα·

η)

ενίσχυση της συνεργασίας σε περιφερειακό και σε διεθνές επίπεδο, ιδίως στην περιφέρεια της
Μαύρης Θάλασσας και στα πλαίσια πολυμερών οργανισμών όπως του Εκπαιδευτικού,
Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO), του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και της Ομάδας των Οκτώ
(G8), καθώς και στα πλαίσια πολυμερών συμφωνιών, όπως η σύμβαση-πλαίσιο των ΗΕ για
την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) του 1992·

θ)

ανταλλαγή εμπειρογνωσίας σε θέματα διαχείρισης ερευνητικών και επιστημονικών
ιδρυμάτων με σκοπό την ανάπτυξη της ικανότητας των ιδρυμάτων αυτών να διεξάγουν
επιστημονικές έρευνες και να συμμετέχουν σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 377
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 9
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ 378
Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους στον τομέα της βιομηχανικής και
επιχειρηματικής πολιτικής, βελτιώνοντας με τον τρόπο αυτό το επιχειρηματικό περιβάλλον για
όλους τους οικονομικούς φορείς, αλλά με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜΜΕ). Η ενισχυμένη συνεργασία αναμένεται να βελτιώσει το διοικητικό και κανονιστικό πλαίσιο
τόσο για τις ουκρανικές όσο και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες στην
Ουκρανία και στην ΕΕ, και θα πρέπει να στηρίζεται στις βιομηχανικές πολιτικές της ΕΕ, καθώς και
στις πολιτικές της στον τομέα των ΜΜΕ, λαμβανομένων υπόψη των διεθνώς αναγνωρισμένων
αρχών και πρακτικών στον τομέα αυτό.

ΑΡΘΡΟ 379
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 378 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
συνεργάζονται με σκοπό:
α)

την εφαρμογή στρατηγικών για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, με βάση τις αρχές Ευρωπαϊκού
Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις, και την παρακολούθηση της διαδικασίας εφαρμογής
μέσω ετήσιων εκθέσεων και διαλόγου. Η συνεργασία αυτή θα δίνει επίσης έμφαση στις πολύ
μικρές επιχειρήσεις και τις βιοτεχνικές επιχειρήσεις, που είναι εξαιρετικά σημαντικές για τις
οικονομίες τόσο της ΕΕ όσο και της Ουκρανίας·

β)

τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών πλαισίωσης, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και
βέλτιστων πρακτικών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Η συνεργασία
αυτή θα περιλαμβάνει τη διαχείριση των διαρθρωτικών μεταβολών (αναδιάρθρωση) και
περιβαλλοντικά και ενεργειακά θέματα, όπως την ενεργειακή απόδοση και την καθαρότερη
παραγωγή·
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γ)

την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό των κανονισμών και της κανονιστικής πρακτικής, με
ιδιαίτερη έμφαση στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις κανονιστικές
τεχνικές, περιλαμβανομένων των αρχών της ΕΕ·

δ)

την ενθάρρυνση της ανάπτυξης πολιτικής καινοτομίας, μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών
και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εμπορία προϊόντων έρευνας και ανάπτυξης
(περιλαμβανομένων μέσων στήριξης για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας),
την ανάπτυξη συμπλέγματος φορέων και την πρόσβαση σε χρηματοδότηση·

ε)

την ενθάρρυνση περισσότερων επαφών μεταξύ των επιχειρήσεων της ΕΕ και της Ουκρανίας
και μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων, αφενός, και των αρχών Ουκρανίας και της ΕΕ,
αφετέρου·

στ)

στήριξη της θέσπισης δραστηριοτήτων για την προώθηση των εξαγωγών στην Ουκρανία·

ζ)

τη διευκόλυνση του εκσυγχρονισμού και της αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας της Ουκρανίας
και της ΕΕ σε ορισμένους τομείς.

ΑΡΘΡΟ 380
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 10
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας. Προβλέπεται η
συμμετοχή εκπροσώπων επιχειρήσεων της ΕΕ και της Ουκρανίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΑΡΘΡΟ 381
Τα μέρη αναπτύσσουν και ενισχύουν τη συνεργασία τους όσον αφορά τα ορυχεία και τη
μεταλλουργία, με σκοπό την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, τη βελτίωση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος, την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία σε θέματα εκτός
της ενέργειας, που συνδέονται ιδιαίτερα με την εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων και
βιομηχανικών ορυκτών. Η συνεργασία αυτή δεν θίγει τις διατάξεις σχετικά με τον άνθρακα που
αναφέρονται στο άρθρο 339 της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 382
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του άρθρου 381 της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη
συνεργάζονται για:
α)

την ανταλλαγή πληροφοριών για τη βασική κατάσταση των εξορυκτικών και μεταλλευτικών
βιομηχανιών τους·

β)

την ανταλλαγή πληροφοριών για τις προοπτικές των μεταλλευτικών και εξορυκτικών
βιομηχανιών της ΕΕ και της Ουκρανίας από πλευράς κατανάλωσης, παραγωγής και
προβλέψεων όσον αφορά τις αγορές·

γ)

την ανταλλαγή πληροφοριών για τα μέτρα που λαμβάνουν τα μέρη προκειμένου να
διευκολυνθεί η διαδικασία αναδιάρθρωσης σε αυτούς τους τομείς·

δ)

την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη
των εξορυκτικών και μεταλλευτικών βιομηχανιών της Ουκρανίας και της ΕΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 383
Αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας αποτελεσματικής σειράς κανόνων και πρακτικών στον τομέα των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για την εγκαθίδρυση μιας οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί
πλήρως, και προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των μερών, τα μέρη
συμφωνούν να συνεργάζονται στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τους ακόλουθους
στόχους:
α)

τη στήριξη της διαδικασίας προσαρμογής των ρυθμίσεων που διέπουν τις χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες στις ανάγκες μιας ανοικτής οικονομίας της αγοράς·

β)

τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και επαρκούς προστασίας των επενδυτών και άλλων
καταναλωτών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών·

γ)

τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ακεραιότητας του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
συστήματος·

δ)

την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων φορέων του χρηματοπιστωτικού
συστήματος, περιλαμβανομένων των ρυθμιστικών και εποπτικών φορέων·

ε)

τη διασφάλιση ανεξάρτητης και αποτελεσματικής εποπτείας.
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ΑΡΘΡΟ 384

1.

Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ των οικείων ρυθμιστικών και εποπτικών αρχών,

περιλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών, της κοινής αξιοποίησης της εμπειρογνωσίας για
τις χρηματοπιστωτικές αγορές και άλλων παρόμοιων μέτρων.

2.

Ιδιαίτερη προσοχή παρέχεται στην ανάπτυξη της διοικητικής ικανότητας των αρχών αυτών,

μεταξύ άλλων με την ανταλλαγή προσωπικού και την κοινή κατάρτιση.

ΑΡΘΡΟ 385
Τα μέρη προωθούν τη σταδιακή προσέγγιση προς τα αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα όσον αφορά
τις ρυθμίσεις και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Τα σχετικά
τμήματα του κεκτημένου της ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών καλύπτονται στο
κεφάλαιο 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό
εμπόριο) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 386
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 12
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΡΘΡΟ 387

1.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία μιας αποτελεσματικής σειράς κανόνων και πρακτικών στους

τομείς του εταιρικού δικαίου, της εταιρικής διακυβέρνησης, καθώς και της λογιστικής και του
λογιστικού ελέγχου, για την εγκαθίδρυση μιας οικονομίας της αγοράς που να λειτουργεί πλήρως,
και προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι εμπορικές συναλλαγές, τα μέρη συμφωνούν να
συνεργάζονται:
α)

για την προστασία των μετόχων, των πιστωτών και άλλων φορέων σύμφωνα με τους κανόνες
της ΕΕ στον τομέα αυτό, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXIV της παρούσας συμφωνίας·

β)

για την καθιέρωση των σχετικών διεθνών προτύπων σε εθνικό επίπεδο και για τη σταδιακή
προσέγγιση προς το δίκαιο της ΕΕ στον τομέα της λογιστικής και του λογιστικού ελέγχου,
όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXV της παρούσας συμφωνίας·

γ)

για την περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τα διεθνή
πρότυπα, καθώς και για τη σταδιακή προσέγγιση προς τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα
αυτόν, όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXVΙ της παρούσας συμφωνίας·

2.

Τα μέρη επιδιώκουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωσίας τόσο για τα υπάρχοντα

συστήματα όσο και για τις συναφείς νέες εξελίξεις στους τομείς αυτούς. Επιπλέον, τα μέρη
επιδιώκουν τη βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ του εθνικού μητρώου της
Ουκρανίας και των μητρώων επιχειρήσεων των κρατών μελών της ΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 388
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 13
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 389
Τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία τους για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας προς
όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων μέσω της ευρείας διαθεσιμότητας τεχνολογιών των
πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) και μέσω της καλύτερης ποιότητας των υπηρεσιών σε
προσιτές τιμές. Με τη συνεργασία αυτή θα διευκολυνθεί επίσης η πρόσβαση σε αγορές υπηρεσιών
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενώ θα ενθαρρυνθούν ο ανταγωνισμός και οι επενδύσεις σε αυτόν τον
τομέα.

ΑΡΘΡΟ 390
Η συνεργασία αποσκοπεί στην εφαρμογή των εθνικών στρατηγικών για κοινωνία της πληροφορίας,
στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και
στη μεγαλύτερη συμμετοχή της Ουκρανίας στις δραστηριότητες έρευνας των ΤΠΕ της ΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 391
Η συνεργασία καλύπτει τα ακόλουθα θέματα:
α)

προώθηση της ευρυζωνικής πρόσβασης, βελτίωση της ασφάλειας του δικτύου και ευρύτερη
χρήση των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών από τους πολίτες, τους
επιχειρηματίες και τις διοικήσεις, με την ανάπτυξη τοπικού περιεχομένου για το διαδίκτυο
και την εισαγωγή επιγραμμικών υπηρεσιών, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής υγείας και της ηλεκτρονικής μάθησης·

β)

συντονισμό των πολιτικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών με στόχο τη βέλτιστη χρήση του
ραδιοφάσματος και τη διαλειτουργικότητα των δικτύων της Ουκρανίας και της ΕΕ·

γ)

ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της διοικητικής ικανότητας της εθνικής ρυθμιστικής αρχής
στον τομέα των επικοινωνιών, ώστε να διασφαλιστεί η ικανότητά της να λαμβάνει τα
κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα και να επιβάλλει την εφαρμογή των αποφάσεών της και όλων
των εφαρμοστέων κανόνων και να μεριμνά για την τήρηση δίκαιων όρων ανταγωνισμού στις
αγορές. Η εθνική ρυθμιστική αρχή στον τομέα των επικοινωνιών συνεργάζεται με την αρχή
ανταγωνισμού για την παρακολούθηση αυτών των αγορών·

δ)

προώθηση κοινών έργων έρευνας στον τομέα των τεχνολογιών των πληροφοριών και των
επικοινωνιών εντός του προγράμματος-πλαισίου της Ευρωπαϊκής Έρευνας για την έρευνα και
την καινοτομία Ορίζοντας 2020.

EU/UA/el 425

4349

ΑΡΘΡΟ 392
Τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες, αναλαμβάνουν κοινές
δράσεις με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού πλαισίου και τη διασφάλιση
της αποτελεσματικής λειτουργίας των αγορών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του ανόθευτου
ανταγωνισμού σε αυτές.

ΑΡΘΡΟ 393
Τα μέρη προωθούν τη συνεργασία μεταξύ της εθνικής ρυθμιστικής αρχής της Ουκρανίας στον
τομέα των επικοινωνιών και των εθνικών ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 394

1.

Τα μέρη προωθούν τη σταδιακή προσέγγιση προς το δίκαιο και το κανονιστικό πλαίσιο της

ΕΕ στον τομέα της κοινωνίας της πληροφορίας και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

2.

Οι σχετικές διατάξεις, καθώς και το κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα της κοινωνίας της

πληροφορίας και των ηλεκτρονικών επικοινωνιών καλύπτονται στο προσάρτημα XVII-3 (Κανόνες
που εφαρμόζονται στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών) του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV (Εμπόριο και
συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 395
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 14
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΡΘΡΟ 396

1.

Τα μέρη συνεργάζονται με σκοπό να προωθήσουν τον κλάδο οπτικοακουστικών μέσων στην

Ευρώπη και να ενθαρρύνουν τη συμπαραγωγή κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

2.

Η συνεργασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση δημοσιογράφων

και άλλων επαγγελματιών του τομέα των μέσων ενημέρωσης, τόσο έντυπων όσο και ηλεκτρονικών
μέσων, καθώς και στήριξη προς τα (δημόσια και ιδιωτικά) μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε να
ενισχυθούν η ανεξαρτησία τους, ο επαγγελματισμός τους και οι συνδέσεις τους με άλλα ευρωπαϊκά
μέσα ενημέρωσης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, περιλαμβανομένων των προτύπων του
Συμβουλίου της Ευρώπης.

ΑΡΘΡΟ 397
Η σταδιακή προσέγγιση προς το δίκαιο και το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ και προς τις διεθνείς
πράξεις στον τομέα της οπτικοακουστικής πολιτικής πραγματοποιείται σύμφωνα με το παράρτημα
XXXVI της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 398
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 15
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/el 427

4351

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 399
Τα μέρη συνεργάζονται στον τομέα του τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη μιας πιο ανταγωνιστικής
τουριστικής βιομηχανίας η οποία έχει ως αποτέλεσμα την οικονομική μεγέθυνση και χειραφέτηση,
τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την εισαγωγή ξένου συναλλάγματος.

ΑΡΘΡΟ 400

1.

Η συνεργασία σε διμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα στηρίζεται στις ακόλουθες

αρχές:
α)

τον σεβασμό της ακεραιότητας και των συμφερόντων των τοπικών κοινοτήτων, ιδίως των
αγροτικών περιοχών·

β)

τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς·

γ)

τη θετική αλληλεπίδραση μεταξύ του τουρισμού και της προστασίας του περιβάλλοντος.

2.

Οι σχετικές διατάξεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις οργάνωσης ταξιδίων περιλαμβάνονται στο

κεφάλαιο 6 (Εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό
εμπόριο) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας. Οι
σχετικές διατάξεις όσον αφορά την κυκλοφορία των προσώπων καλύπτονται στο άρθρο 19 της
παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 401
Η συνεργασία περιλαμβάνει κυρίως τις εξής πτυχές:
α)

ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, εμπειριών και μεταφορά τεχνογνωσίας,
μεταξύ άλλων και σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες·

β)

δημιουργία στρατηγικών εταιρικών σχέσεων με τη συμμετοχή του δημόσιου, του ιδιωτικού
τομέα και των τοπικών κοινοτήτων με σκοπό την εξασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του
τουρισμού·

γ)

προώθηση και ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων και αγορών, υποδομών, ανθρώπινων πόρων
και θεσμικών δομών·

δ)

ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και στρατηγικών, περιλαμβανομένων
των κατάλληλων νομικών, διοικητικών και χρηματοπιστωτικών πτυχών·

ε)

κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα του τουρισμού με στόχο τη βελτίωση των
προτύπων παροχής υπηρεσιών·

στ)

ανάπτυξη και προώθηση του τοπικού τουρισμού.

ΑΡΘΡΟ 402
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 16
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΑΡΘΡΟ 403
Τα μέρη συνεργάζονται για την προώθηση της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, ιδίως μέσω της
σταδιακής προσέγγισης των πολιτικών και της νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 404
Η συνεργασία των μερών όσον αφορά τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη καλύπτει, μεταξύ
άλλων, τους ακόλουθους τομείς:
α)

διευκόλυνση της αμοιβαίας κατανόησης των γεωργικών πολιτικών και των πολιτικών
αγροτικής ανάπτυξης·

β)

ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο των πολιτικών
σχεδιασμού, αξιολόγησης και εφαρμογής·

γ)

προώθηση σύγχρονης και βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, με σεβασμό για το περιβάλλον και
την καλή διαβίωση των ζώων, περιλαμβανομένης της επέκτασης της χρησιμοποίησης
μεθόδων βιολογικής παραγωγής και της χρήσης βιοτεχνολογιών, μεταξύ άλλων μέσω της
εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών στους τομείς αυτούς·

δ)

ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών για την προώθηση της οικονομικής ευημερίας
των αγροτικών κοινοτήτων·
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ε)

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του γεωργικού τομέα και της αποτελεσματικότητας και
της διαφάνειας των αγορών, καθώς και των συνθηκών για την πραγματοποίηση επενδύσεων·

στ)

διάδοση των γνώσεων μέσω εκδηλώσεων κατάρτισης και ενημέρωσης·

ζ)

προώθηση της καινοτομίας μέσω υπηρεσιών έρευνας και προώθησης γεωργικών εφαρμογών
για τους γεωργικούς παραγωγούς·

η)

προώθηση της εναρμόνισης θεμάτων που αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο διεθνών

οργανισμών·
θ)

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους μηχανισμούς στήριξης για τις αγροτικές
πολιτικές και τις αγροτικές περιοχές·

ι)

προώθηση της πολιτικής για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων στους τομείς των
προδιαγραφών προϊόντων, των απαιτήσεων παραγωγής και των συστημάτων προτύπων για
την ποιότητα.

ΑΡΘΡΟ 405
Στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας, με την επιφύλαξη του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με
το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη προωθούν τη σταδιακή προσέγγιση προς το
σχετικό δίκαιο και τα κανονιστικά πρότυπα της ΕΕ, ιδίως εκείνων που απαριθμούνται στο
παράρτημα XXXVIIΙ της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 406
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 17
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ 1
ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ 407

1.

Τα μέρη συνεργάζονται σε αμοιβαίως επωφελή θέματα κοινού ενδιαφέροντος στον κλάδο της

αλιείας, περιλαμβανομένης της διατήρησης και διαχείρισης των έμβιων υδρόβιων πόρων, της
επιθεώρησης και του ελέγχου, της συλλογής δεδομένων και της καταπολέμησης της παράνομης,
αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας .

2.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής θα τηρούν τις διεθνείς τους υποχρεώσεις σχετικά με τη

διαχείριση και τη διατήρηση των έμβιων υδρόβιων πόρων.
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ΑΡΘΡΟ 408
Τα μέρη αναλαμβάνουν κοινές δράσεις, ανταλλάσσουν πληροφορίες και παρέχουν αμοιβαία
συνδρομή με σκοπό να προωθήσουν:
α)

τη χρηστή διακυβέρνηση και τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της αλιείας με στόχο τη
διασφάλιση της διατήρησης και της διαχείρισης των αλιευτικών αποθεμάτων με βιώσιμο
τρόπο, και με βάση την προσέγγιση του οικοσυστήματος·

β)

την υπεύθυνη αλιεία και τη διαχείριση των αλιευτικών πόρων σύμφωνα τις αρχές της
βιώσιμης ανάπτυξης, ώστε τα αλιευτικά αποθέματα και το οικοσύστημα να διατηρούνται σε
υγιή κατάσταση·

γ)

τη συνεργασία μέσω Περιφερειακών Οργανώσεων Διαχείρισης Αλιείας (ΠΟΔΑ).

ΑΡΘΡΟ 409
Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 408 της παρούσας συμφωνίας, έχοντας υπόψη τις βέλτιστες
διαθέσιμες επιστημονικές γνωματεύσεις, τα μέρη ενισχύουν τη συνεργασία και τον συντονισμό των
δραστηριοτήτων τους στον τομέα της διαχείρισης και της διατήρησης των έμβιων υδρόβιων πόρων
στη Μαύρη Θάλασσα. Τα μέρη προωθούν την ευρύτερη συνεργασία στη Μαύρη Θάλασσα με
στόχο την ανάπτυξη σχέσεων εντός κατάλληλης ΠΟΔΑ.
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ΑΡΘΡΟ 410
Τα μέρη ενισχύουν πρωτοβουλίες, όπως την αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και την παροχή
στήριξης, προκειμένου να εξασφαλίσουν την εφαρμογή βιώσιμης αλιευτικής πολιτικής βάσει
τομέων προτεραιότητας στο κεκτημένο της ΕΕ στον τομέα αυτόν, όπως:
α)

τη διαχείριση των έμβιων υδρόβιων πόρων, την αλιευτική προσπάθεια και τα τεχνικά μέτρα·

β)

την επιθεώρηση και τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων, με τη χρήση του αναγκαίου
εξοπλισμού εποπτείας, περιλαμβανομένου συστήματος παρακολούθησης σκαφών, καθώς και
την ανάπτυξη των αντίστοιχων διοικητικών και δικαστικών δομών ικανών να εφαρμόσουν τα
κατάλληλα μέτρα·

γ)

εναρμονισμένη συλλογή στοιχείων για τα αλιεύματα, τις εκφορτώσεις, τον αλιευτικό στόλο,
καθώς και βιολογικών και οικονομικών δεδομένων·

δ)

διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας, περιλαμβανομένου ενός λειτουργικού μητρώου του
αλιευτικού στόλου·

ε)

βελτίωση της αποτελεσματικότητας των αγορών, ειδικότερα με την προώθηση οργανώσεων
παραγωγών, την παροχή πληροφοριών σε καταναλωτές, και μέσω προδιαγραφών εμπορίας
και ιχνηλασιμότητας·

στ)

ανάπτυξη μιας διαρθρωτικής πολιτικής για τον αλιευτικό τομέα, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα
στη βιώσιμη ανάπτυξη παράκτιων κοινοτήτων.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΡΘΡΟ 411
Λαμβάνοντας υπόψη τη συνεργασία τους στους τομείς της αλιείας, των μεταφορών, του
περιβάλλοντος και άλλων πολιτικών που συνδέονται με τη θάλασσα, τα μέρη αναπτύσσουν επίσης
συνεργασία σχετικά με μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ιδίως για:
α)

την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στις θαλάσσιες υποθέσεις, τη χρηστή
διακυβέρνηση και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τη χρήση του θαλάσσιου
χώρου·

β)

τη θέσπιση ενός πλαισίου εντός του οποίου μπορούν να συμβιβαστούν ανταγωνιστικές
ανθρώπινες δραστηριότητες και η διαχείριση του αντίκτυπου των στο θαλάσσιο περιβάλλον
με την προώθηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού ως εργαλείου που συμβάλλει
στην καλύτερη λήψη αποφάσεων·

γ)

την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των παράκτιων περιοχών και των ναυτιλιακών
βιομηχανιών ως κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης, μεταξύ
άλλων με την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών·

δ)

την προώθηση στρατηγικών συμμαχιών μεταξύ ναυτιλιακών βιομηχανιών, υπηρεσιών και
επιστημονικών ιδρυμάτων που ειδικεύονται στη θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα, μεταξύ
άλλων με τη δημιουργία συναφών προς τη θάλασσα διατομεακών συνεργατικών
σχηματισμών·
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ε)

την προσπάθεια βελτίωσης της προστασίας και των μέτρων ασφαλείας στον τομέα της
ναυτιλίας και την ενίσχυση της διασυνοριακής και διατομεακής θαλάσσιας επιτήρησης
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με την εντατική
θαλάσσια κυκλοφορία, τις απορρίψεις που συνδέονται με τη λειτουργία των πλοίων, τα
θαλάσσια ατυχήματα και τις παράνομες δραστηριότητες στη θάλασσα με βάση την εμπειρία
του Κέντρου Συντονισμού και Ενημέρωσης με έδρα το Μπουργκάς·

στ)

την καθιέρωση τακτικού διαλόγου και την προώθηση διαφόρων δικτύων μεταξύ των
ενδιαφερομένων ναυτιλιακών φορέων.

ΑΡΘΡΟ 412
Η συνεργασία περιλαμβάνει, ιδίως, τα ακόλουθα:
α)

ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών, μεταφορά εμπειριών και ναυτιλιακής
τεχνογνωσίας, μεταξύ άλλων και σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες σε ναυτιλιακούς τομείς·

β)

ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με επιλογές χρηματοδότησης
έργων, μεταξύ άλλων με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα·

γ)

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών στα αντίστοιχα διεθνή ναυτιλιακά φόρουμ.
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ΤΜΗΜΑ 3
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΡΘΡΟ 413
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου μεταξύ των μερών για τα θέματα που καλύπτονται
από το τμήμα 1 και το τμήμα 2 του κεφαλαίου 18 του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή
συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19
ΠΟΤΑΜΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ
ΑΡΘΡΟ 414
Λαμβάνοντας υπόψη τη διασυνοριακή φύση της λεκάνης του Δούναβη και την ιστορική σημασία
της για τις παραποτάμιες κοινότητες, τα μέρη:
α)

εφαρμόζουν αυστηρότερα τις διεθνείς δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν από τα κράτη μέλη της
ΕΕ και την Ουκρανία στους τομείς της ναυσιπλοΐας, της αλιείας, της προστασίας του
περιβάλλοντος, και ιδίως των υδάτινων οικοσυστημάτων, περιλαμβανομένης της διατήρησης
των έμβιων υδρόβιων πόρων, για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, καθώς
και σε άλλους συναφείς τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας·
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β)

στηρίζουν, όπου είναι απαραίτητο, πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών
συμφωνιών και ρυθμίσεων, με στόχο την ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, και
αποδίδοντας ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό των παραδοσιακών τρόπων ζωής των
παραποτάμιων κοινοτήτων και στην άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω της
ολοκληρωμένης χρήσης της λεκάνης του Δούναβη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΑΡΘΡΟ 415
Τα μέρη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και
την επίτευξη συμβατότητας μεταξύ των οικείων συστημάτων για την προστασία των καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 416
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η συνεργασία περιλαμβάνει ιδίως:
α)

την προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών για συστήματα προστασίας των καταναλωτών·

β)

την παροχή εμπειρογνωσίας σχετικά με τη νομοθετική και τεχνική ικανότητα επιβολής της
νομοθεσίας, καθώς και συστημάτων εποπτείας της αγοράς·
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γ)

τη βελτίωση της πληροφόρησης που παρέχεται στους καταναλωτές·

δ)

δραστηριότητες κατάρτισης για διοικητικούς υπαλλήλους και άτομα που εκπροσωπούν
συμφέροντα των καταναλωτών·

ε)

ην ενθάρρυνση της ανάπτυξης ανεξάρτητων ενώσεων καταναλωτών και επαφών μεταξύ των
εκπροσώπων καταναλωτών.

ΑΡΘΡΟ 417
Η Ουκρανία προβαίνει σε σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας της προς το κεκτημένο της ΕΕ,
όπως ορίζεται στο παράρτημα XXXIΧ της παρούσας συμφωνίας, αποφεύγοντας συγχρόνως τη
δημιουργία εμποδίων για το εμπόριο .

ΑΡΘΡΟ 418
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 20
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 419
Λαμβάνοντας υπόψη το κεφάλαιο 13 (Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη) του τίτλου ΙV (Εμπόριο και
συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας, τα μέρη ενισχύουν τον διάλογο και τη
συνεργασία για την προώθηση της ατζέντας για την αξιοπρεπή εργασία, την πολιτική
απασχόλησης, την υγεία και τη ασφάλεια στο χώρο εργασίας, τον κοινωνικό διάλογο, την
κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη, την ισότητα των φύλων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων.

ΑΡΘΡΟ 420
Η συνεργασία στον τομέα που καλύπτεται από το άρθρο 419 της παρούσας συμφωνίας αποβλέπει
στην πραγματοποίηση των ακόλουθων στόχων:
α)

βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων·

β)

αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων, όπως η παγκοσμιοποίηση και η δημογραφική εξέλιξη·

γ)

δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς συνθήκες
εργασίας·

δ)

προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και ευθυδικίας, με παράλληλη μεταρρύθμιση της
αγοράς εργασίας·

ε)

προώθηση συνθηκών στις αγορές εργασίας που συνδυάζουν την ευελιξία με την ασφάλεια·
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στ)

προώθηση ενεργών μέτρων στην αγορά εργασίας και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των
υπηρεσιών απασχόλησης, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας·

ζ)

δημιουργία αγορών εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που ενσωματώνουν τα μειονεκτούντα
άτομα·

η)

περιορισμός της παραοικονομίας με τη μετατροπή της αδήλωτης εργασίας·

θ)

βελτίωση του επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας,
μεταξύ άλλων με την εκπαίδευση και κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, την
προώθηση προληπτικών μέτρων, την πρόληψη των κυριότερων κινδύνων ατυχημάτων, τη
διαχείριση των τοξικών χημικών ουσιών και την ανταλλαγή πρακτικών και έρευνας στον
τομέα αυτό·

ι)

βελτίωση του επιπέδου κοινωνικής προστασίας και εκσυγχρονισμό των συστημάτων
κοινωνικής προστασίας, από απόψεως ποιότητας, προσβασιμότητας και οικονομικής
βιωσιμότητας·

ια)

μείωση της φτώχειας και βελτίωση της κοινωνικής συνοχής·

ιβ)

προώθηση της ισότητας των φύλων και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για γυναίκες και άνδρες
στην απασχόληση, την εκπαίδευση, την κατάρτιση, την οικονομία και την κοινωνία, καθώς
και τη λήψη αποφάσεων·

ιγ)

καταπολέμηση των διακρίσεων για όλους τους λόγους·

ιδ)

ενίσχυση των ικανοτήτων των κοινωνικών εταίρων και προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.
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ΑΡΘΡΟ 421
Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων φορέων, και ιδίως των κοινωνικών
εταίρων, καθώς και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στις μεταρρυθμίσεις πολιτικής
της Ουκρανίας και στη συνεργασία μεταξύ των μερών βάσει της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 422
Τα μέρη προωθούν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υποχρέωση λογοδοσίας και
ενθαρρύνουν τις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, όπως εκείνες που προωθούνται από το
Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών του 2000, την τριμερή δήλωση αρχών της Διεθνούς
Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική πολιτική του 1977
όπως τροποποιήθηκε το 2006, και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις του 1976 όπως τροποποιήθηκαν το 2000.

ΑΡΘΡΟ 423
Τα μέρη επιδιώκουν την ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα απασχόλησης και κοινωνικής
πολιτικής σε όλα τα σχετικά περιφερειακά, πολυμερή και διεθνή φόρουμ και οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 424
Η Ουκρανία διασφαλίζει τη σταδιακή προσέγγιση προς το δίκαιο, τα πρότυπα και τις πρακτικές της
ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και των ίσων ευκαιριών, σύμφωνα με
το παράρτημα XL της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 425
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 21
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ 426
Τα μέρη αναπτύσσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της δημόσιας υγείας, για να βελτιώσουν το
επίπεδο ασφάλειας της δημόσιας υγείας και της προστασίας της υγείας του ανθρώπου ως
προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης.

ΑΡΘΡΟ 427

1.

Η συνεργασία καλύπτει, ιδίως, τους ακόλουθους τομείς:

α)

την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας και της ικανότητάς του στην Ουκρανία, ιδίως
μέσω της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων, της περαιτέρω ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας ιατρικής
περίθαλψης και της κατάρτισης του προσωπικού·

β)

την πρόληψη και τον έλεγχο των μεταδοτικών νοσημάτων, όπως του ιού HIV/AIDS και της
φυματίωσης, την αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση επιδημιών ιδιαίτερα παθογόνων
νοσημάτων, και την εφαρμογή των διεθνών κανονισμών στον τομέα της υγείας·
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γ)

την πρόληψη και τον έλεγχο των μη μεταδοτικών ασθενειών, μέσω της ανταλλαγής
πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών, της προαγωγής υγιεινού τρόπου ζωής, της
αντιμετώπισης βασικών καθοριστικών παραγόντων για την υγεία και προβλημάτων, όπως η
υγεία μητέρων και παιδιών, η ψυχική υγεία, η εξάρτηση από το αλκοόλ, τα ναρκωτικά και
τον καπνό, καθώς και μέσω της εφαρμογής της σύμβασης-πλαισίου για την καταπολέμηση
του καπνίσματος του 2003·

δ)

την ποιότητα και την ασφάλεια ουσιών ανθρώπινης προέλευσης, όπως το αίμα, οι ιστοί και τα
κύτταρα·

ε)

πληροφορίες και γνώσεις σε θέματα υγείας, καθώς και με την προσέγγιση «ενσωμάτωση της
παραμέτρου της υγείας σε όλες τις πολιτικές».

2.

Για τον σκοπό αυτόν, τα μέρη ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές και

αναλαμβάνουν κοινές δράσεις, όπως με την προσέγγιση «ενσωμάτωση της παραμέτρου της υγείας
σε όλες τις πολιτικές» και με τη σταδιακή ενσωμάτωση της Ουκρανίας στα ευρωπαϊκά δίκτυα στον
τομέα της δημόσιας υγείας.

ΑΡΘΡΟ 428
Η Ουκρανία προβαίνει σε σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας και των πρακτικών της προς τις
αρχές του κεκτημένου της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά μεταδοτικές νόσους, το αίμα, τους ιστούς και τα
κύτταρα, καθώς και τον καπνό. Κατάλογος επιλεγμένων στοιχείων του ενωσιακού κεκτημένου
περιλαμβάνεται στο παράρτημα XLΙ της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 429
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 22
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία)της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΑΡΘΡΟ 430
Σεβόμενα πλήρως την αρμοδιότητα των μερών για το περιεχόμενο της διδασκαλίας και την
οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους
πολυμορφία, τα μέρη προωθούν τη συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και
της νεολαίας ώστε να προαχθεί η αμοιβαία κατανόηση, να προωθηθεί η διαπολιτισμικός διάλογος
και να ενισχυθεί η γνωριμία των αντίστοιχων πολιτισμών.

ΑΡΘΡΟ 431
Τα μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να εντατικοποιήσουν τη συνεργασία στον τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης, με στόχο ιδίως:
α)

την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανώτατης εκπαίδευσης·

β)

την προώθηση της σύγκλισης στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με βάση τη διαδικασία
της Μπολόνιας·
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γ)

τη βελτίωση της ποιότητας και της καταλληλότητας της ανώτατης εκπαίδευσης·

δ)

την εντατικοποίηση της συνεργασίας μεταξύ των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

ε)

την ανάπτυξη της ικανότητας των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης·

στ)

την αύξηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του διδακτικού προσωπικού· δίδεται
ιδιαίτερη προσοχή στην συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης για να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση.

ΑΡΘΡΟ 432
Τα μέρη επιδιώκουν να αυξήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειρογνωσίας, προκειμένου
να ενθαρρύνουν τη στενότερη συνεργασία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και
κατάρτισης, με στόχο, ιδίως:
α)

την ανάπτυξη συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, και μετέπειτα
επαγγελματικής κατάρτισης καθ' όλη τη διάρκεια του επαγγελματικού βίου, που να
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας·

β)

τη θέσπιση ενός εθνικού πλαισίου για τη βελτίωση της διαφάνειας και της αναγνώρισης των
επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων με βάση, στο μέτρο του δυνατού, την εμπειρία
της ΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 433
Τα μέρη εξετάζουν τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας σε άλλους τομείς, όπως η
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η εκπαίδευση εξ αποστάσεως και η δια βίου μάθηση.

ΑΡΘΡΟ 434
Τα μέρη συμφωνούν να ενθαρρύνουν τη στενότερη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών στον
τομέα των πολιτικών για τους νέους και της μη τυπικής εκπαίδευσης για τους νέους με στόχο:
α)

τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο με την
ενθάρρυνση της ενεργούς ιδιότητας του πολίτη και του πνεύματος πρωτοβουλίας·

β)

την παροχή βοήθειας προς τους νέους ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και
ικανότητες εκτός των εκπαιδευτικών συστημάτων, όπως μέσω του εθελοντισμού, και να
συνειδητοποιήσουν την αξία των εμπειριών αυτών·

γ)

την προαγωγή της συνεργασίας με τις τρίτες χώρες·

δ)

την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ οργανώσεων νέων στην Ουκρανία και την ΕΕ και τα
κράτη μέλη της·

ε)

την προαγωγή υγιεινού τρόπου ζωής, με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους.
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ΑΡΘΡΟ 435
Τα μέρη συνεργάζονται λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των συστάσεων που απαριθμούνται στο
παράρτημα XLIΙ της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 436
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 23
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία)της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΑΡΘΡΟ 437
Τα μέρη δεσμεύονται να προωθήσουν την πολιτιστική συνεργασία ώστε να ενισχυθεί η αμοιβαία
κατανόηση και να προαχθούν οι πολιτιστικές ανταλλαγές, καθώς και η κινητικότητα της τέχνης και
των καλλιτεχνών από την ΕΕ και την Ουκρανία.
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ΑΡΘΡΟ 438
Τα μέρη ενθαρρύνουν τον διαπολιτισμικό διάλογο μεταξύ ατόμων και οργανισμών που
εκπροσωπούν οργανωμένους θεσμούς της κοινωνίας των πολιτών και πολιτιστικά ιδρύματα στην
ΕΕ και την Ουκρανία.

ΑΡΘΡΟ 439
Τα μέρη συνεργάζονται στενά με τα σχετικά διεθνή φόρουμ, όπως την Εκπαιδευτική, Επιστημονική
και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) και το Συμβούλιο της Ευρώπης,
μεταξύ άλλων, για να αναπτυχθεί η πολιτιστική πολυμορφία και να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί η
πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά.

ΑΡΘΡΟ 440
Τα μέρη επιδιώκουν να αναπτύξουν πολιτικό διάλογο σε τακτική βάση σε πολιτιστικά θέματα με
στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών βιομηχανιών στην ΕΕ και την Ουκρανία. Για τον σκοπό αυτό, τα
μέρη εφαρμόζουν τη σύμβαση της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της
πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων του 2005.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 441

1.

Τα μέρη συνεργάζονται στον τομέα του αθλητισμού και της σωματικής άσκησης, ώστε ο

αθλητισμός να συμβάλει στην ανάπτυξη υγιούς τρόπου ζωής όλων των ηλικιακών ομάδων, στην
προώθηση της κοινωνικής αποστολής και των εκπαιδευτικών αξιών του αθλητισμού και στην
καταπολέμηση των απειλών του αθλητισμού όπως το ντόπινγκ, οι προσυνεννοημένοι αγώνες, ο
ρατσισμός και η βία.

2.

Η συνεργασία αυτή περιλαμβάνει, ιδίως, την ανταλλαγή πληροφοριών και βέλτιστων

πρακτικών στους ακόλουθους τομείς:
α)

την προαγωγή της σωματικής άσκησης και του αθλητισμού μέσω του εκπαιδευτικού
συστήματος, σε συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις·

β)

τη συμμετοχή στον αθλητισμό και τη σωματική άσκηση ως μέσου για την προαγωγή ενός
υγιεινού τρόπου ζωής και του γενικότερου ευ είναι·

γ)

την ανάπτυξη εθνικών συστημάτων ικανοτήτων και προσόντων στον αθλητικό τομέα·

δ)

την ενσωμάτωση ομάδων μειονεκτούντων ατόμων μέσω του αθλητισμού·

ε)

την καταπολέμηση του ντόπινγκ·

EU/UA/el 450

4374

στ)

την καταπολέμηση των προσυνεννοημένων αγώνων·

ζ)

την ασφάλεια κατά τη διάρκεια σημαντικών διεθνών αθλητικών εκδηλώσεων.

ΑΡΘΡΟ 442
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 25
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 443
Τα μέρη ενθαρρύνουν τη συνεργασία σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, η οποία επιδιώκει την
επίτευξη των ακόλουθων στόχων:
α)

την ενίσχυση των επαφών και ενθάρρυνση της αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ όλων
των τομέων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην Ουκρανία·

β)

τη συμμετοχή των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στην εφαρμογή της παρούσας
συμφωνίας, περιλαμβανομένης της παρακολούθησής της, και στην ανάπτυξη των διμερών
σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας·
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γ)

την εξασφάλιση της καλύτερης γνωριμίας και κατανόησης της Ουκρανίας, περιλαμβανομένης
της ιστορίας και του πολιτισμού της, στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της·

δ)

τη διασφάλιση της καλύτερης γνωριμίας και κατανόησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντός της
Ουκρανίας, περιλαμβανομένων των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται, του τρόπου λειτουργίας
και των πολιτικών της.

ΑΡΘΡΟ 444
Τα μέρη προωθούν τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ φορέων και της κοινωνίας των πολιτών
και των δύο πλευρών ως αναπόσπαστο μέρος των σχέσεων ΕΕ και Ουκρανίας, με:
α)

την ενίσχυση των επαφών και την ενθάρρυνσης της αμοιβαίας ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ
όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στα κράτη μέλη της ΕΕ και στην
Ουκρανία, ιδίως μέσω επαγγελματικών σεμιναρίων, κατάρτισης, κ.λπ.·

β)

η διευκόλυνση της διαδικασίας οικοδόμησης θεσμών και της εδραίωσης των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω δράσεων προβολής, ανεπίσημων δικτύων,
επισκέψεων, εργαστηρίων και άλλων δραστηριοτήτων·

γ)

την εξοικείωση των εκπροσώπων της Ουκρανίας με τη διαδικασία διαβούλευσης και
διαλόγου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και εταίρων της κοινωνίας των πολιτών στην ΕΕ,
ενόψει της ενσωμάτωσης της κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία χάραξης πολιτικής στην
Ουκρανία.
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ΑΡΘΡΟ 445
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 26
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27
ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 446
Τα μέρη προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και τη διμερή συνεργασία στον τομέα της
περιφερειακής πολιτικής, των μεθόδων διατύπωσης και εφαρμογής περιφερειακών πολιτικών,
περιλαμβανομένης μιας πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης, με ιδιαίτερη έμφαση
στην ανάπτυξη μειονεκτουσών περιοχών και στην εδαφική συνεργασία, με στόχο τη δημιουργία
διαύλων επικοινωνίας και την προαγωγή της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών,
περιφερειακών και τοπικών αρχών, των κοινωνικοοικονομικών φορέων και της κοινωνίας των
πολιτών.

EU/UA/el 453

4377

ΑΡΘΡΟ 447
Τα μέρη υποστηρίζουν και ενισχύουν τη συμμετοχή των αρχών τοπικού και περιφερειακού
επιπέδου στη διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία και σε συναφείς δομές διαχείρισης, για
την αναβάθμιση της συνεργασίας μέσω της θέσπισης εξουσιοδοτικού νομοθετικού πλαισίου, τη
διατήρηση και ανάπτυξη μέτρων δημιουργίας ικανοτήτων και την προώθηση της ενίσχυσης
διασυνοριακών και περιφερειακών οικονομικών και επιχειρηματικών δικτύων

ΑΡΘΡΟ 448
Τα μέρη επιδιώκουν την ανάπτυξη των διασυνοριακών και των περιφερειακών πτυχών όσον
αφορά, μεταξύ άλλων, τις μεταφορές, την ενέργεια, τα δίκτυα επικοινωνίας, τον πολιτισμό, την
υγεία και άλλους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία τα οποία επηρεάζουν τη
διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία. Ειδικότερα, τα μέρη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη
διασυνοριακής συνεργασίας όσον αφορά τον εκσυγχρονισμό, τον εξοπλισμό και τον συντονισμό
υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

ΑΡΘΡΟ 449
Προβλέπεται η διεξαγωγή τακτικού διαλόγου για τα θέματα που καλύπτονται από το κεφάλαιο 27
του τίτλου V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 450
Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε οργανισμούς της ΕΕ που έχουν σχέση με την
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και σε άλλους οργανισμούς της ΕΕ, όταν το επιτρέπουν οι
ιδρυτικοί κανονισμοί τους, και σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω ιδρυτικών κανονισμών. Η
Ουκρανία θα συνάπτει χωριστές συμφωνίες με την ΕΕ προκειμένου να καταστεί δυνατή η
συμμετοχή της σε κάθε οργανισμό και ο καθορισμός του ποσού της οικονομικής συνεισφοράς της.

ΑΡΘΡΟ 451
Η Ουκρανία έχει τη δυνατότητα να συμμετάσχει σε όλα τα τρέχοντα και τα μελλοντικά
προγράμματα της Ένωσης που είναι ανοικτά στη συμμετοχή της Ουκρανίας σύμφωνα με τις
διατάξεις με τις οποίες θεσπίζονται τα προγράμματα αυτά Η Ουκρανία συμμετέχει στα
προγράμματα της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στο συνημμένο Πρωτόκολλο III
σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για τις
γενικές αρχές συμμετοχής της Ουκρανίας στα προγράμματα της Ένωσης του 2010.

ΑΡΘΡΟ 452
Η ΕΕ ενημερώνει την Ουκρανία σε περίπτωση δημιουργίας νέων οργανισμών της ΕΕ και νέων
προγραμμάτων της Ένωσης, καθώς και σχετικά με αλλαγές στους όρους συμμετοχής στα
προγράμματα και τους οργανισμούς της Ένωσης που αναφέρονται στα άρθρα 450 και 451 της
παρούσας συμφωνίας.
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ΤΙΤΛΟΣ VΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

ΑΡΘΡΟ 453
Η Ουκρανία λαμβάνει χρηματοδοτική βοήθεια μέσω των σχετικών μηχανισμών και μέσων
χρηματοδότησης της ΕΕ. Η χρηματοδοτική βοήθεια θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της
παρούσας συμφωνίας και θα χορηγείται σύμφωνα με τα ακόλουθα άρθρα της παρούσας
συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 454
Οι βασικές αρχές της χρηματοδοτικής βοήθειας καθορίζονται στους σχετικούς κανονισμούς
χρηματοδοτικών μηχανισμών της ΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 455
Οι τομείς προτεραιότητας της χρηματοδοτικής βοήθειας της ΕΕ που συμφωνούνται από τα μέρη
καθορίζονται στα σχετικά ενδεικτικά προγράμματα βάσει των συμφωνημένων προτεραιοτήτων. Τα
ενδεικτικά ποσά της βοήθειας που καθορίζονται σε αυτά τα ενδεικτικά προγράμματα λαμβάνουν
υπόψη τις ανάγκες της Ουκρανίας, τις δυνατότητες των διαφόρων τομέων και την πρόοδο που
σημειώνουν οι μεταρρυθμίσεις.
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ΑΡΘΡΟ 456
Για να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων, τα μέρη καταβάλλουν
προσπάθειες ώστε η βοήθεια της ΕΕ να τίθεται σε εφαρμογή σε στενή συνεργασία και συντονισμό
με άλλες χώρες, οργανώσεις και διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν βοήθεια,
και σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές για την αποτελεσματικότητα της βοήθειας.
ΑΡΘΡΟ 457
Οι θεμελιώδεις νομικές, διοικητικές και τεχνικές βάσεις της χρηματοδοτικής βοήθειας
καθορίζονται στο πλαίσιο της σχετικών συμφωνιών μεταξύ των μερών.

ΑΡΘΡΟ 458
Το Συμβούλιο Σύνδεσης ενημερώνεται για την πρόοδο και την εφαρμογή της χρηματοδοτικής
βοήθειας και τα αποτελέσματά της όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της παρούσας
συμφωνίας. Για τον σκοπό αυτό, οι σχετικοί φορείς των μερών παρέχουν κατάλληλες πληροφορίες
παρακολούθησης και αξιολόγησης σε αμοιβαία και μόνιμη βάση.
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ΑΡΘΡΟ 459

1.

Τα μέρη εφαρμόζουν τη χρηματοδοτική βοήθεια σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής

δημοσιονομικής διαχείρισης και συνεργάζονται για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων
της ΕΕ και της Ουκρανίας βάσει του παραρτήματος XLIIΙ της παρούσας συμφωνίας. Τα μέρη
λαμβάνουν αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, της
διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας, μεταξύ άλλων, μέσω της αμοιβαίας
διοικητικής και νομικής συνδρομής στους τομείς που καλύπτει η παρούσα συμφωνία.

2.

Για τον σκοπό αυτό, η Ουκρανία προβαίνει επίσης σε σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας

της σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο παράρτημα XLIV της παρούσας συμφωνίας .

3.

Το παράρτημα XLII της παρούσας συμφωνίας ισχύει για κάθε άλλη συμφωνία ή

χρηματοδοτικό μέσο που πρόκειται να συναφθεί μεταξύ των μερών, και για οποιαδήποτε άλλη
συμφωνία ή χρηματοδοτικό μέσο που αφορά την Ουκρανία, με την επιφύλαξη τυχόν πρόσθετων
ρητρών όσον αφορά τους λογιστικούς ελέγχους, τους επιτόπιους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και
εξακριβώσεις, καθώς και τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης, μεταξύ των οποίων και
εκείνα που χρησιμοποιούν η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και το
Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).
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ΤΙΤΛΟΣ VII
ΘΕΣΜΙΚΕΣ, ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΑΡΘΡΟ 460

1.

Το ανώτατο επίπεδο πολιτικού και στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των μερών είναι σε επίπεδο

συνόδου κορυφής. Οι σύνοδοι κορυφής πραγματοποιούνται κατ’ αρχήν μία φορά ετησίως. Η
σύνοδος κορυφής παρέχει συνολική καθοδήγηση για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας
καθώς και την ευκαιρία συζήτησης τυχόν διμερών ή διεθνών ζητημάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

2.

Σε υπουργικό επίπεδο, τακτικός πολιτικός και στρατηγικός διάλογος πραγματοποιείται στο

πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτείται στο άρθρο 461 της παρούσας συμφωνίας και
στο πλαίσιο τακτικών συνεδριάσεων μεταξύ εκπροσώπων των μερών κατόπιν αμοιβαίας
συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 461

1.

Συγκροτείται Συμβούλιο Σύνδεσης το οποίο επιτηρεί και παρακολουθεί την εφαρμογή και

την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας και επανεξετάζει περιοδικά τη λειτουργία της παρούσας
συμφωνίας με βάση τους στόχους της.
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2.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης συνέρχεται σε υπουργικό επίπεδο ανά τακτά διαστήματα, αλλά

τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις. Το Συμβούλιο Σύνδεσης
συνέρχεται σε κάθε αναγκαία σύνθεσή του, με αμοιβαία συμφωνία.

3.

Εκτός από την επιτήρηση και παρακολούθηση της εφαρμογής και της εκτέλεσης της

παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης εξετάζει όλα τα σημαντικά θέματα που προκύπτουν
στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και κάθε διμερές ή διεθνές θέμα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 462

1.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης απαρτίζεται, αφενός, από μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ένωσης και μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και, αφετέρου, από μέλη της κυβέρνησης της
Ουκρανίας.

2.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό του.

3.

Η προεδρία του Συμβουλίου Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο της Ένωσης

και αντιπρόσωπο της Ουκρανίας.

4.

Εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και με αμοιβαία συμφωνία, στις εργασίες του Συμβουλίου

Σύνδεσης συμμετέχουν ως παρατηρητές και άλλοι φορείς.
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ΑΡΘΡΟ 463

1.

Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης έχει την

εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις εντός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας στις
περιπτώσεις που προβλέπονται σχετικά. Οι αποφάσεις αυτές είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα
οποία λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι αναγκαίο, ενεργειών
στα ειδικά όργανα που έχουν συγκροτηθεί δυνάμει της παρούσας συμφωνίας για την εκτέλεση των
αποφάσεων που λαμβάνονται. Επίσης, το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να διατυπώνει κατάλληλες
συστάσεις. Εκδίδει τις αποφάσεις και τις συστάσεις του κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών,
μετά την ολοκλήρωση των αντίστοιχων εσωτερικών διαδικασιών.

2.

Σύμφωνα με τον στόχο της σταδιακής προσέγγισης της νομοθεσίας της Ουκρανίας με εκείνη

της Ένωσης όπως προβλέπεται στην παρούσα συμφωνία, το Συμβούλιο Σύνδεσης θα αποτελέσει
ένα φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με νομοθετικές πράξεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και της Ουκρανίας, είτε αυτές βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας είτε έχουν τεθεί σε
ισχύ, και σχετικά με μέτρα εφαρμογής, επιβολής και συμμόρφωσης.

3.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης δύναται να επικαιροποιεί ή να τροποποιεί τα παραρτήματα I έως

XLIII της παρούσας συμφωνίας για τον σκοπό αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της
νομοθεσίας της ΕΕ και τα ισχύοντα συναφή πρότυπα που θεσπίζονται με διεθνείς πράξεις, με την
επιφύλαξη κάθε ειδικής διάταξης που περιλαμβάνεται στον τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το
εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 464

1.

Συγκροτείται Επιτροπή Σύνδεσης η οποία επικουρεί το Συμβούλιο Σύνδεσης κατά την

άσκηση των καθηκόντων του. Η διάταξη αυτή δεν θίγει τις ευθύνες των διαφόρων φόρουμ για την
διενέργεια του πολιτικού διαλόγου όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας συμφωνίας.

2.

Η Επιτροπή Σύνδεσης απαρτίζεται από αντιπροσώπους των μερών, κατά κανόνα σε επίπεδο

ανωτέρων υπαλλήλων.

3.

Η προεδρία της Επιτροπής Σύνδεσης ασκείται εκ περιτροπής από αντιπρόσωπο της Ένωσης

και αντιπρόσωπο της Ουκρανίας.

ΑΡΘΡΟ 465

1.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει στον εσωτερικό κανονισμό του τα καθήκοντα και τη

λειτουργία της Επιτροπής Σύνδεσης, οι αρμοδιότητες της οποίας περιλαμβάνουν την προετοιμασία
των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Σύνδεσης. Η Επιτροπή Σύνδεσης συνεδριάζει τουλάχιστον μία
φορά τον χρόνο.

2.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Σύνδεσης μέρος των

εξουσιών του, περιλαμβανομένης της εξουσίας του να λαμβάνει δεσμευτικές αποφάσεις.

3.

Η Επιτροπή Σύνδεσης έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις στις περιπτώσεις που

προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία και στους τομείς στους οποίους το Συμβούλιο Σύνδεσης
έχει μεταβιβάσει εξουσίες σε αυτήν. Οι αποφάσεις είναι δεσμευτικές για τα μέρη, τα οποία
λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εκτέλεσή τους. Η Επιτροπή Σύνδεσης λαμβάνει τις
αποφάσεις της σε συμφωνία με τα μέρη.
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4.

Η Επιτροπή Σύνδεσης συνέρχεται με την κατάλληλη σύνθεση για να εξετάσει όλα τα θέματα

που συνδέονται με τον τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας
συμφωνίας. Η Επιτροπή Σύνδεσης συνεδριάζει σε αυτήν τη σύνθεση τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο.

ΑΡΘΡΟ 466

1.

Η Επιτροπή Σύνδεσης επικουρείται από υποεπιτροπές που συγκροτούνται δυνάμει της

παρούσας συμφωνίας.

2.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να αποφασίσει να συγκροτήσει οποιαδήποτε άλλη ειδική

επιτροπή ή όργανο σε συγκεκριμένους τομείς που είναι απαραίτητοι για την εφαρμογή της
παρούσας συμφωνίας και προσδιορίζει τη σύνθεση, τα καθήκοντα και τη λειτουργία αυτών των
οργάνων. Επιπροσθέτως, οι εν λόγω ειδικές επιτροπές και όργανα δύνανται να πραγματοποιούν
συζητήσεις για κάθε θέμα που θεωρούν χρήσιμο με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του
τίτλου ΙV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.

3.

Η Επιτροπή Σύνδεσης δύναται επίσης να συγκροτεί υποεπιτροπές για την καταγραφή της

προόδου που συντελείται στο πλαίσιο των τακτικών διαλόγων που αναφέρονται στον τίτλο V
(Οικονομική και τομεακή συνεργασία) της παρούσας συμφωνίας.

4.

Οι υποεπιτροπές έχουν την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις στις περιπτώσεις που

προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία. Υποβάλλουν αναφορά για τις δραστηριότητές τους στην
Επιτροπή Σύνδεσης, κατά περίπτωση.
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5.

Οι υποεπιτροπές που συγκροτούνται δυνάμει του Τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας

ενημερώνουν την Επιτροπή Σύνδεσης στη σύνθεσή της για τα εμπορικά θέματα σύμφωνα με το
άρθρο 465 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας, για την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη
των συνεδριάσεών τους, αρκετό χρόνο πριν από τις συνεδριάσεις τους. Υποβάλλουν αναφορά για
τις δραστηριότητές τους σε κάθε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Σύνδεσης στη σύνθεσή της για
τα εμπορικά θέματα, σύμφωνα με το άρθρο 465 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας.

6.

Η ύπαρξη οποιασδήποτε από τις υποεπιτροπές δεν απαγορεύει στα μέρη να προσφύγουν

απευθείας στην Επιτροπή Σύνδεσης που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 464 της παρούσας
συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσής της για τα εμπορικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ 467

1.

Συγκροτείται κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης η οποία αποτελεί ένα φόρουμ συνάντησης

και ανταλλαγής απόψεων για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κοινοβουλίου της
Ουκρανίας (Verkhovna Rada). Συνεδριάζει κατά διαστήματα τα οποία καθορίζει η ίδια.

2.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης αποτελείται από μέλη του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου, αφενός, και από μέλη του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας (Verkhovna Rada),
αφετέρου.

3.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισμό της.

4.

Την προεδρία της κοινοβουλευτικής επιτροπής σύνδεσης ασκεί εκ περιτροπής αντιπρόσωπος

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αντιπρόσωπος του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας (Verkhovna
Rada) αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού της.
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ΑΡΘΡΟ 468

1.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης μπορεί να ζητά τις σχετικές πληροφορίες για την

εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από το Συμβούλιο Σύνδεσης, το οποίο οφείλει να παρέχει σε
αυτήν τις αιτούμενες πληροφορίες.

2.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις και τις

συστάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης.

3.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης απευθύνει συστάσεις στο Συμβούλιο Σύνδεσης.

4.

Η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης δύναται να συγκροτεί κοινοβουλευτικές

υποεπιτροπές σύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 469

1.

Τα μέρη ενθαρρύνουν, επίσης τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων της κοινωνίας των

πολιτών με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή τους και τη συγκέντρωση των απόψεών τους όσον αφορά
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας

2.

Θεσπίζεται πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών. Απαρτίζεται από μέλη της Ευρωπαϊκής

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), αφενός, και από εκπροσώπους της κοινωνίας των
πολιτών της Ουκρανίας, αφετέρου, ως φόρουμ συνάντησης και ανταλλαγής απόψεων. Η
πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών συνεδριάζει κατά διαστήματα, τα οποία καθορίζει η ίδια.
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3.

Η πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό.

4.

Την προεδρία της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών ασκεί εκ περιτροπής

αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και αντιπρόσωποι της
κοινωνίας των πολιτών της Ουκρανίας αντιστοίχως, σύμφωνα με τις διατάξεις του εσωτερικού
κανονισμού της.

ΑΡΘΡΟ 470

1.

Η πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών ενημερώνεται σχετικά με τις αποφάσεις και τις

συστάσεις του Συμβουλίου Σύνδεσης.

2.

Η πλατφόρμα της κοινωνίας των πολιτών μπορεί να διατυπώνει συστάσεις στο Συμβούλιο

Σύνδεσης.

3.

Η Επιτροπή Σύνδεσης και η κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης οργανώνουν τακτικές

διαβουλεύσεις με εκπροσώπους της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών για να λάβουν γνώση
των απόψεών τους σχετικά με τον τρόπο επίτευξης των στόχων της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 471
Πρόσβαση στα δικαστήρια και στα διοικητικά όργανα
Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, κάθε μέρος δεσμεύεται να διασφαλίζει ότι τα φυσικά και
νομικά πρόσωπα του άλλου μέρους έχουν μη διακριτική πρόσβαση, σε σχέση με τους δικούς του
υπηκόους, στα αρμόδια δικαστήρια και διοικητικά του όργανα για να υπερασπίζουν τα ατομικά
τους δικαιώματα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας τους.

ΑΡΘΡΟ 472
Μέτρα που συνδέονται με ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας
Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν εμποδίζει ένα μέρος να λαμβάνει μέτρα, τα οποία:
α)

θεωρεί αναγκαία για την πρόληψη της δημοσιοποίησης πληροφοριών που αντιβαίνουν σε
ζωτικά συμφέροντα ασφάλειας·
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β)

αφορούν την παραγωγή ή το εμπόριο, όπλων, πολεμοφοδίων ή πολεμικού υλικού ή την
έρευνα, την ανάπτυξη ή την παραγωγή που είναι αναγκαίες για αμυντικούς σκοπούς, υπό την
προϋπόθεση ότι τα μέτρα αυτά δεν νοθεύουν τους όρους ανταγωνισμού όσον αφορά τα
προϊόντα που δεν προορίζονται ειδικά για στρατιωτικούς σκοπούς·

γ)

θεωρεί ουσιώδη για την ασφάλειά του, στην περίπτωση σοβαρής εσωτερικής αναταραχής,
που διαταράσσει την τήρηση του νόμου και της δημόσιας τάξης, σε καιρό πολέμου ή
σοβαρών διεθνών εντάσεων που αποτελούν απειλή πολέμου, ή για την εκπλήρωση
υποχρεώσεων τις οποίες έχει αναλάβει για τη διατήρηση της ειρήνης και της διεθνούς
ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 473
Μη διακριτική μεταχείριση

1.

Στους τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία και με την επιφύλαξη των ειδικών

διατάξεων που περιέχονται σε αυτήν:
α)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ουκρανία έναντι της Ένωσης ή των κρατών μελών της δεν
πρέπει να εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των κρατών μελών, των υπηκόων τους, των εταιρειών
ή επιχειρήσεών τους·

β)

οι ρυθμίσεις που εφαρμόζει η Ένωση ή τα κράτη μέλη της έναντι της Ουκρανίας δεν πρέπει
να επιβάλλουν διακρίσεις μεταξύ των υπηκόων, εταιρειών ή επιχειρήσεων της Ουκρανίας.
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2.

Η παράγραφος 1 δεν θίγει το δικαίωμα των μερών να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις της

φορολογικής νομοθεσίας τους σε φορολογούμενους που δεν βρίσκονται σε πανομοιότυπες
καταστάσεις όσον αφορά τον τόπο κατοικίας τους.

ΑΡΘΡΟ 474
Σταδιακή προσέγγιση των νομοθεσιών
Σύμφωνα με τους στόχους της παρούσας συμφωνίας όπως ορίζονται στον άρθρο 1, η Ουκρανία
προβαίνει σε σταδιακή προσέγγιση της νομοθεσίας της με την ενωσιακή νομοθεσία όπως
αναφέρεται στα παραρτήματα I έως XLIV της παρούσας συμφωνίας, βάσει των δεσμεύσεων που
έχουν προσδιοριστεί στους τίτλους IV, V και VI της παρούσας συμφωνίας, και σύμφωνα με τις
διατάξεις των παραρτημάτων αυτών. Η διάταξη αυτή δεν θίγει οποιεσδήποτε ειδικές αρχές και
υποχρεώσεις σχετικά με την κανονιστική προσέγγιση βάσει του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με
το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 475
Παρακολούθηση

1.

Ως παρακολούθηση νοείται η συνεχής αξιολόγηση της προόδου όσον αφορά την εφαρμογή

και επιβολή των μέτρων που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία.
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2.

Η παρακολούθηση περιλαμβάνει αξιολόγηση της προσέγγισης του ουκρανικού δικαίου με το

ενωσιακό δίκαιο, όπως ορίζεται στην παρούσα συμφωνία, περιλαμβανομένων των πτυχών της
εφαρμογής και της επιβολής της. Οι αξιολογήσεις αυτές είναι δυνατό να πραγματοποιούνται σε
ατομική βάση ή, κατόπιν συμφωνίας, από κοινού από τα μέρη. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας
αξιολόγησης, η Ουκρανία υποβάλλει εκθέσεις στην ΕΕ σχετικά με την πρόοδο που συντελείται
στον τομέα της προσέγγισης, κατά περίπτωση πριν από τη λήξη των μεταβατικών περιόδων που
ορίζονται στην παρούσα συμφωνία σε σχέση με τις νομικές πράξεις της ΕΕ. Η διαδικασία
υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, περιλαμβανομένων των λεπτομερειών και της συχνότητας
των αξιολογήσεων λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες που ορίζονται στην παρούσα
συμφωνία ή σε αποφάσεις των θεσμικών οργάνων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας
συμφωνίας.

3.

Η παρακολούθηση δύναται να περιλαμβάνει επιτόπιες αποστολές, με τη συμμετοχή θεσμικών

οργάνων, φορέων και οργανισμών της ΕΕ, μη κυβερνητικών οργανώσεων, εποπτικών αρχών,
ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων και άλλων, αναλόγως των αναγκών.

4.

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, περιλαμβανομένης της

αξιολόγησης της κανονιστικής προσέγγισης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του παρόντος
άρθρου, εξετάζονται σε όλα τα σχετικά όργανα που συγκροτούνται βάσει της παρούσας
συμφωνίας. Τα εν λόγω όργανα δύνανται να διατυπώσουν κοινές συστάσεις, με ομόφωνη
συμφωνία, οι οποίες υποβάλλονται στο Συμβούλιο Σύνδεσης.

5.

Εάν τα μέρη συμφωνήσουν ότι τα αναγκαία μέτρα που καλύπτονται από τον τίτλο IV

(Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας έχουν εφαρμοστεί και
επιβληθεί, το Συμβούλιο Σύνδεσης, βάσει των εξουσιών που του ανατίθενται με το άρθρο 463 της
παρούσας συμφωνίας, συμφωνεί σχετικά με το περαιτέρω άνοιγμα της αγοράς όπως ορίζεται στον
τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.
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6.

Κοινή σύσταση, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, που υποβάλλεται

στο Συμβούλιο Σύνδεσης, ή η μη διατύπωση μιας τέτοιας σύστασης, δεν αποτελεί αντικείμενο
επίλυσης διαφορών, όπως ορίζεται στον τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της
παρούσας συμφωνίας. Απόφαση λαμβανόμενη από το αρμόδιο θεσμικό όργανο, ή η μη λήψη μιας
τέτοιας απόφασης δεν υπόκειται σε επίλυση διαφορών όπως ορίζεται στον τίτλο IV (Εμπόριο και
συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 476
Εκπλήρωση υποχρεώσεων

1.

Τα μέρη λαμβάνουν τα γενικά ή ειδικά μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση των

υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας συμφωνίας. Μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων της
παρούσας συμφωνίας.

2.

Εφόσον το ζητήσει ένα μέρος, τα μέρη συμφωνούν να προβούν αμέσως στις κατάλληλες

διαβουλεύσεις για να συζητήσουν κάθε θέμα που αφορά την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καλή τη
πίστει εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και κάθε θέμα που αφορά τις σχέσεις μεταξύ των
μερών.

3.

Κάθε μέρος παραπέμπει στο Συμβούλιο Σύνδεσης τυχόν διαφορές που συνδέονται με την

ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καλή τη πίστει εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας βάσει του
άρθρου 477 της συμφωνίας. Το Συμβούλιο Σύνδεσης μπορεί να επιλύσει τη διαφορά λαμβάνοντας
δεσμευτική απόφαση.
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ΑΡΘΡΟ 477
Επίλυση των διαφορών

1.

Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ δύο μερών σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καλή

τη πίστει εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, το ένα από τα μέρη κοινοποιεί στο άλλο μέρος και
στο Συμβούλιο Σύνδεσης επίσημη αίτηση διευθέτησης της εν λόγω διαφοράς. Κατά παρέκκλιση,
διαφορές σχετικά με την ερμηνεία, την εκτέλεση ή την καλή τη πίστει εφαρμογή του τίτλου IV
(Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας διέπονται αποκλειστικά από
το κεφάλαιο 14 (Επίλυση διαφορών) του τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα)
της παρούσας συμφωνίας.

2.

Τα μέρη προσπαθούν να διευθετήσουν τη διαφορά, πραγματοποιώντας καλή τη πίστει

διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης και άλλων αρμόδιων οργάνων που
αναφέρονται στα άρθρα 461, 465 και 466 της παρούσας συμφωνίας, με σκοπό την εξεύρεση
αμοιβαίως αποδεκτής λύσης, το συντομότερο δυνατό.

3.

Τα μέρη παρέχουν στο Συμβούλιο Σύνδεσης και τα άλλα αρμόδια όργανα όλες τις

πληροφορίες που απαιτούνται για τη διεξοδική εξέταση της κατάστασης.

4.

Η εν λόγω διαφορά, ενόσω δεν έχει διευθετηθεί, εξετάζεται σε κάθε συνεδρίαση του

Συμβουλίου Σύνδεσης. Μια διαφορά θεωρείται ότι έχει επιλυθεί, όταν το Συμβούλιο Σύνδεσης
λάβει δεσμευτική απόφαση για τη διευθέτηση του θέματος, όπως προβλέπει το άρθρο 476
παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας, ή αν δηλώσει ότι δεν υπάρχει πλέον διαφορά.
Διαβουλεύσεις σχετικά με διαφορά μπορούν επίσης να διενεργούνται σε οιαδήποτε συνεδρίαση της
Επιτροπής Σύνδεσης ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου οργάνου που αναφέρεται στα άρθρα 461,
465 και 466 της παρούσας συμφωνίας, όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών ή κατόπιν
αιτήματος ενός από τα μέρη. Οι διαβουλεύσεις μπορούν να διενεργούνται επίσης γραπτώς.
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5.

Όλες οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται κατά τις διαβουλεύσεις παραμένουν

εμπιστευτικές.

ΑΡΘΡΟ 478
Κατάλληλα μέτρα σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων

1.

Ένα μέρος δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα, εάν ένα επίμαχο θέμα δεν έχει διευθετηθεί

εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της επίσημης αίτησης για επίλυση διαφοράς
σύμφωνα με το άρθρο 477 της παρούσας συμφωνίας και το καταγγέλλον μέρος εξακολουθεί να
θεωρεί ότι το άλλο μέρος δεν έχει εκπληρώσει υποχρέωση που υπέχει βάσει της παρούσας
συμφωνίας. Η υποχρέωση όσον αφορά την τρίμηνη περίοδο διαβούλευσης δεν ισχύει σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

2.

Τα μέτρα που διαταράσσουν το ολιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας πρέπει να

επιλέγονται κατά προτεραιότητα. Εκτός των περιπτώσεων που περιγράφονται στην παράγραφο 2
του παρόντος άρθρου, τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να περιλαμβάνουν την αναστολή τυχόν
δικαιωμάτων ή υποχρεώσεων που προβλέπονται σε διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, τα οποία
αναφέρονται στον τίτλο IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της παρούσας συμφωνίας.
Τα μέτρα αυτά κοινοποιούνται αμέσως στο Συμβούλιο Σύνδεσης και αποτελούν αντικείμενο
διαβουλεύσεων βάσει του άρθρου 476 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας, και επίλυσης
διαφορών βάσει του άρθρου 476 παράγραφος 3 και του άρθρου 477 της παρούσας συμφωνίας.

3.

Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 αφορούν:

α)

καταγγελία της συμφωνίας που δεν προβλέπεται από γενικούς κανόνες του διεθνούς δικαίου
ή

β)

παραβίαση από το άλλο μέρος οποιωνδήποτε ουσιωδών στοιχείων της συμφωνίας που
αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 479
Σχέση με άλλες συμφωνίες

1.

Με την παρούσα καταργείται η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, που
υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 1994 και άρχισε να ισχύει την 1η Μαρτίου 1998,
καθώς και τα πρωτόκολλά της.

2.

Η παρούσα συμφωνία σύνδεσης αντικαθιστά την προαναφερθείσα συμφωνία. Κάθε αναφορά

όλων των άλλων συμφωνιών μεταξύ των μερών στην προαναφερθείσα συμφωνία θεωρείται ως
αναφορά στην παρούσα.

3.

Μέχρις ότου επιτευχθούν, δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, ισοδύναμα δικαιώματα για τα

άτομα και τους οικονομικούς φορείς, η παρούσα συμφωνία δεν επηρεάζει τα δικαιώματα που
εξασφαλίζονται γι’ αυτούς βάσει υφιστάμενων συμφωνιών που δεσμεύουν ένα ή περισσότερα
κράτη μέλη, αφενός, και την Ουκρανία, αφετέρου.

4.

Υφιστάμενες συμφωνίες σχετικά με ειδικούς τομείς συνεργασίας που εμπίπτουν στο πεδίο

εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται μέρος, αφενός, των συνολικών διμερών σχέσεων
οι οποίες διέπονται από την παρούσα συμφωνία και, αφετέρου, του κοινού θεσμικού πλαισίου.

5.

Τα μέρη μπορούν να συμπληρώσουν την παρούσα συμφωνία συνάπτοντας ειδικές συμφωνίες

σε κάθε τομέα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της. Οι εν λόγω ειδικές συμφωνίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος των συνολικών διμερών σχέσεων που διέπονται από την παρούσα συμφωνία
και συνιστούν τμήμα κοινού θεσμικού πλαισίου.
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6.

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε η παρούσα συμφωνία ούτε οποιαδήποτε
δράση αναληφθεί στο πλαίσιο αυτό θίγει τις αρμοδιότητες των κρατών μελών να αναλαμβάνουν
διμερείς δραστηριότητες συνεργασίας με την Ουκρανία ή να συνάπτουν, ενδεχομένως, νέες
συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας με την Ουκρανία.

ΑΡΘΡΟ 480
Παραρτήματα και πρωτόκολλα
Τα παραρτήματα και πρωτόκολλα της παρούσας συμφωνίας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.

ΑΡΘΡΟ 481
Διάρκεια ισχύος

1.

Η παρούσα συμφωνία συνάπτεται για αόριστο χρονικό διάστημα. Τα μέρη παρέχουν εκτενή

ανασκόπηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας εντός πέντε ετών από την
έναρξη ισχύος της, και οποιαδήποτε στιγμή με κοινή συναίνεση των μερών.

2.

Καθένα από τα μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία με κοινοποίηση προς το

άλλο μέρος. Η παρούσα συμφωνία παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία παραλαβής της
εν λόγω κοινοποίησης.
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ΑΡΘΡΟ 482
Ορισμός των μερών
Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ως «μέρη» νοούνται η Ένωση ή τα κράτη μέλη της, ή
η Ένωση και τα κράτη μέλη της, σύμφωνα με τις αντίστοιχες εξουσίες τους, όπως απορρέουν από
τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και η Ουκρανία, αφετέρου. Κατά
περίπτωση, αναφέρεται στην Ευρατόμ, σύμφωνα με τις εξουσίες της δυνάμει της Συνθήκης
Ευρατόμ.

ΑΡΘΡΟ 483
Εδαφική εφαρμογή
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται, αφενός, στα εδάφη στα οποία εφαρμόζεται η Συνθήκη για την
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η
Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, υπό τους όρους που
προβλέπονται στις Συνθήκες αυτές και, αφετέρου, στο έδαφος της Ουκρανίας.

ΑΡΘΡΟ 484
Θεματοφύλακας της συμφωνίας
Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο θεματοφύλακας της
παρούσας συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 485
Αυθεντικά κείμενα
Η παρούσα συμφωνία συντάσσεται στην αγγλική, βουλγαρική, κροατική, γαλλική, γερμανική,
δανική, ελληνική, εσθονική, ισπανική, ιταλική, λιτανική, λιθουανική, μαλτέζικη, ολλανδική,
ουγγρική, ουκρανική, πολωνική, πορτογαλική, ρουμανική, σλοβακική, σλοβενική, σουηδική,
τσεχική και φινλανδική γλώσσα και όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

ΑΡΘΡΟ 486
Έναρξη ισχύος και προσωρινή εφαρμογή

1.

Τα μέρη κυρώνουν ή εγκρίνουν την παρούσα συμφωνία σύμφωνα με της ισχύουσες σε αυτά

διαδικασίες. Τα έγγραφα κύρωσης ή έγκρισης κατατίθενται στη Γενική Γραμματεία του
Συμβουλίτηςτης Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.

Η παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά την

ημερομηνία κατάτηςης της τελευταίας πράξης κύρωσης ή έγκρισης.

3.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η Ένωση και η Ουκρανία συμφωνούν να

εφαρμόσουν προσωρινά εν μέρει την παρούσα συμφωνία, όπως προσδιορίζει η Ένωση και όπως
καθορίζεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εσωτερικές
διαδικασίες και την εφαρμοστέα νομοθεσία τους.
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4.

Η προσωρινή εφαρμογή ισχύει από την πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα που ακολουθεί την

ημερομηνία παραλαβής από τον Θεματοφύλακα των εξής:

-

της κοινοποίησης από την Ένωση της ολοκλήρωσης των αναγκαίων γι’ αυτόν τον σκοπό
διαδικασιών, με ένδειξη των Μερών της συμφωνίας τα οποία θα εφαρμόζονται προσωρινά,
και

-

της κατάθεσης, εκ μέρους της Ουκρανίας, του εγγράφου κύρωσης σύμφωνα με τις
διαδικασίες και την εφαρμοστέα νομοθεσία της.

5.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των σχετικών διατάξεων της παρούσας συμφωνίας,

συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων παραρτημάτων και πρωτοκόλλων της, κάθε αναφορά που
γίνεται σε αυτές τις διατάξεις στην «ημερομηνία έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας» νοείται
ως αναφορά στην «ημερομηνία από την οποία η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται προσωρινά»,
σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου.

6.

Κατά την περίοδο προσωρινής εφαρμογής, οι διατάξεις της συμφωνίας εταιρικής σχέσης και

συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου, που υπεγράφη στο Λουξεμβούργο στις 14 Ιουνίου 1994 και ετέθη σε ισχύ
την 1η Μαρτίου 1998, εξακολουθούν να ισχύουν στον βαθμό που δεν τις αφορά η προσωρινή
εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας.

7.

Κάθε μέρος μπορεί να κοινοποιήσει γραπτώς στον Θεματοφύλακα την πρόθεσή του να

καταγγείλει την προσωρινή εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. Η καταγγελία της προσωρινής
εφαρμογής αρχίζει να ισχύει έξι μήνες μετά την παραλαβή από τον Θεματοφύλακα της εν λόγω
κοινοποίησης.
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV
Παράρτημα I-Α, Κεφάλαιο 1

Κατάργηση των δασμών

Προσάρτημα Α

Ενδεικτικές συνολικές ΔΠ για εισαγωγές στην ΕΕ

Προσάρτημα B

Ενδεικτικές συνολικές ΔΠ για εισαγωγές στην
Ουκρανία

Παράρτημα I-Β, Κεφάλαιο 1

Πρόσθετοι όροι για το εμπόριο μεταχειρισμένων
ενδυμάτων

Παράρτημα I-Γ, Κεφάλαιο 1

Προγράμματα για την κατάργηση των εξαγωγικών
δασμών

Παράρτημα I-Δ, Κεφάλαιο 1

Μέτρα διασφάλισης για εξαγωγικούς δασμούς

Παράρτημα ΙΙ, Κεφάλαιο 2

Μέτρα διασφάλισης για ιδιωτικά αυτοκίνητα

Παράρτημα ΙΙΙ, Κεφάλαιο 3

Κατάλογος νομοθεσίας προς ευθυγράμμιση, με
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής της

Παράρτημα IV, Κεφάλαιο 4

Κάλυψη

Παράρτημα IV-Α, Κεφάλαιο 4

Μέτρα SPS

Παράρτημα IV-Β, Κεφάλαιο 4

Πρότυπα για την ορθή μεταχείριση των ζώων

Παράρτημα IV-Γ, Κεφάλαιο 4

Άλλα μέτρα

Παράρτημα IV-Δ, Κεφάλαιο 4

Μέτρα που πρέπει να συμπεριληφθούν μετά την
προσέγγιση της νομοθεσίας

Παράρτημα V, Κεφάλαιο 4

Συνολική στρατηγική για την εφαρμογή του
παρόντος κεφαλαίου·

Παράρτημα VI, Κεφάλαιο 4

Κατάλογος ασθενειών των ζώων και ασθενειών
υδατοκαλλιέργειας που πρέπει να κονιοποιούνται
και των ρυθμιζόμενων επιβλαβών ορφανισμών για
τους οποίους μπορεί να αναγνωρίζεται καθεστώς
περιφερειακής απαλλαγής

Παράρτημα VΙ-A, Κεφάλαιο 4

Ασθένειες ζώων και ιχθύων που αποτελούν
αντικείμενο γνωστοποίησης, για τις οποίες
αναγνωρίζεται η ιδιότα του μέρους και για τις
οποίες δύνανται να ληφθούν αποφάσεις
περιφερειοποίησης

Παράρτημα VΙ– B, Κεφάλαιο 4

Αναγνώριση καθεστώτος σχετικά με επιβλαβείς
οργανισμούς, περιοχών απαλλαγμένων από
επιβλαβείς οργανισμούς ή προστατευμένων ζωνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV
Παράρτημα VII, Κεφάλαιο 4

Διαίρεση σε περιφέρειες/ζώνες, περιοχές
απαλλαγμένες από επιβλαβείς οργανισμούς ή
προστατευμένες ζώνες

Παράρτημα VIII, Κεφάλαιο 4

Προσωρινή έγκριση εγκαταστάσεων

Παράρτημα IX, Κεφάλαιο 4

Διαδικασία προσδιορισμού ισοδυναμίας

Παράρτημα Χ, Κεφάλαιο 4

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διεξαγωγή
εξακριβώσεων

Παράρτημα XI, Κεφάλαιο 4

Έλεγχοι εισαγωγής και τέλη επιθεώρησης

Παράρτημα XII, Κεφάλαιο 4

Πιστοποίηση

Παράρτημα XIII, Κεφάλαιο 4

Εκκρεμή ζητήματα

Παράρτημα XIV, Κεφάλαιο 4

Διαμερισματοποίηση

Παράρτημα XV, Κεφάλαιο 5

Προσέγγιση της τελωνειακής νομοθεσίας

Παράρτημα XVI, Κεφάλαιο 6

Κατάλογος επιφυλάξεων όσον αφορά την
εγκατάσταση· κατάλογος δεσμεύσεων όσον αφορά
τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· κατάλογος
επιφυλάξεων όσον αφορά παρόχους συμβατικών
υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελματίες

Παράρτημα ΧVΙ, Κεφάλαιο 6

Επιφυλάξεις της ΕΕ όσον αφορά την
εγκατάσταση·

Παράρτημα XVI – B, Κεφάλαιο 6

Κατάλογος δεσμεύσεων όσον αφορά τις
διασυνοριακές υπηρεσίες

Παράρτημα ΧVΙ – Γ, Κεφάλαιο 6

Επιφυλάξεις όσον αφορά παρόχους συμβατικών
υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελματίες
(μέρος ΕΕ)

Παράρτημα ΧVΙ – Δ, Κεφάλαιο 6

Επιφυλάξεις της Ουκρανίας όσον αφορά την
εγκατάσταση

Παράρτημα XVI – Ε, Κεφάλαιο 6

Δεσμεύσεις της Ουκρανίας όσον αφορά τις
διασυνοριακές υπηρεσίες

Παράρτημα XVI – ΣΤ, Κεφάλαιο 6

Επιφυλάξεις όσον αφορά παρόχους συμβατικών
υπηρεσιών και ανεξάρτητους επαγγελματίες
(Ουκρανία)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV
Παράρτημα XVII

Κανονιστική προσέγγιση

Προσάρτημα XVII – 1

Οριζόντιες προσαρμογές και διαδικαστικοί
κανόνες

Προσάρτημα XVII – 2

Κανόνες που εφαρμόζονται στις
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

Προσάρτημα XVII– 3

Κανόνες που εφαρμόζονται στις
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες

Προσάρτημα XVII– 4

Κανόνες που εφαρμόζονται στις ταχυδρομικές και
στις υπηρεσίες ταχυμεταφοράς

Προσάρτημα XVII – 5

Κανόνες που εφαρμόζονται στις διεθνείς
θαλάσσιες μεταφορές

Προσάρτημα XVII – 6

Διατάξεις για την παρακολούθηση

Παράρτημα XVIII, Κεφάλαιο 6

Κέντρα πληροφόρησης

Παράρτημα XIX, Κεφάλαιο 6

Ενδεικτικός κατάλογος της ΕΕ για τις σχετικές
αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που πρέπει να
αναλυθούν σύμφωνα με το άρθρο 116

Παράρτημα XX, Κεφάλαιο 6

Ενδεικτικός κατάλογος της Ουκρανίας για τις
σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών που
πρέπει να αναλυθούν σύμφωνα με το άρθρο 116

Παράρτημα XXI, Κεφάλαιο 8.

Δημόσιες συμβάσεις

Παράρτημα XXI – A, Κεφάλαιο 8

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για τη θεσμική
μεταρρύθμιση, τη νομοθετική προσέγγιση και την
πρόσβαση στην αγορά

Παράρτημα XXI – B, Κεφάλαιο 8

Βασικά στοιχεία της οδηγίας 2004/18/ΕΚ (φάση 2)

Παράρτημα XXI – Γ, Κεφάλαιο 8

Βασικά στοιχεία της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ όπως
έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ
(φάση 2)

Παράρτημα XXI – Δ, Κεφάλαιο 8

Βασικά στοιχεία της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (φάση 3)

Παράρτημα XXI – Ε, Κεφάλαιο 8

Βασικά στοιχεία της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποποηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ (φάση
3)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV
Παράρτημα XXI – ΣΤ, Κεφάλαιο 8

Άλλα μη υποχρεωτικά στοιχεία της οδηγίας
2004/18/ΕΚ (φάση 4)

Παράρτημα XXI–Ζ, Κεφάλαιο 8

Άλλα υποχρεωτικά στοιχεία της οδηγίας
2004/18/ΕΚ (φάση 4)

Παράρτημα XXI – Η, Κεφάλαιο 8

Άλλα στοιχεία της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ (φάση 4)

Παράρτημα XXI – Θ, Κεφάλαιο 8

Άλλα μη υποχρεωτικά στοιχεία της οδηγίας
2004/17/ΕΚ (φάση 5)

Παράρτημα XXI – Ι, Κεφάλαιο 8

Άλλα στοιχεία της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ (φάση 5)

Παράρτημα XXI–ΙA, Κεφάλαιο 8

Διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που δεν
εμπίπτουν στη διαδικασία προσέγγισης των
νομοθεσιών

Παράρτημα XXI–ΙΒ, Κεφάλαιο 8

Διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που δεν
εμπίπτουν στη διαδικασία προσέγγισης των
νομοθεσιών

Παράρτημα XXI–ΙΓ, Κεφάλαιο 8

Διατάξεις της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ που δεν
εμπίπτουν στη διαδικασία προσέγγισης των
νομοθεσιών

Παράρτημα XXI–ΙΔ, Κεφάλαιο 8

Διατάξεις της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί με την οδηγία 2007/66/ΕΚ που δεν
εμπίπτουν στη διαδικασία προσέγγισης των
νομοθεσιών

Παράρτημα XXI–ΙΕ, Κεφάλαιο 8

Ενδεικτικός κατάλογος θεμάτων για συνεργασία

Παράρτημα ΧΧΙ–ΙΣΤ, Κεφάλαιο 8

Όρια

Παράρτημα XXII–A, Κεφάλαιο 9

Γεωγραφικές ενδείξεις – Νομοθεσία των μερών
και στοιχεία για καταχώριση και έλεγχο

Παράρτημα XXII–B, Κεφάλαιο 9

Γεωγραφικές ενδείξεις - Κριτήρια που πρέπει να
περιλαμβάνονται στη διαδικασία ένστασης

Παράρτημα XXII– Γ, Κεφάλαιο 9

Γεωγραφικές ενδείξεις γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων όπως αναφέρονται στο άρθρο 202
παράγραφος 3 της παρούσας συμφωνίας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ IV
Παράρτημα XXII–Δ, Κεφάλαιο 9

Γεωγραφικές ενδείξεις οίνων, αρωματισμένων
οίνων και οινοπνευματωδών ποτών όπως
αναφέρονται στο άρθρο 202 παράγραφος 3 και στο
άρθρο 202 παράγραφος 4 της παρούσας
συμφωνίας

Παράρτημα XXIII, Κεφάλαιο 10

Γλωσσάριο όρων

Παράρτημα XXIV, Κεφάλαιο 14

Εσωτερικός κανονισμός για την επίλυση διαφορών

Παράρτημα XXV, Κεφάλαιο 15

Κώδικας δεοντολογίας για τα μέλη των ειδικών
ομάδων διαιτησίας και διαμεσολαβητές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ V
Παράρτημα XXVI, Κεφάλαιο 1

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας,
περιλαμβανομένων πυρηνικών θεμάτων

Παράρτημα XXVII, Κεφάλαιο 1

Συνεργασία στον τομέα της ενέργειας,
περιλαμβανομένων πυρηνικών θεμάτων

Παράρτημα XXVIII, Κεφάλαιο 4

Φορολογία

Παράρτημα XXIX, Κεφάλαιο 6

Περιβάλλον

Παράρτημα XXXΙ, Κεφάλαιο 6

Περιβάλλον

Παράρτημα XXXIΙ, Κεφάλαιο 7

Μεταφορές

Παράρτημα XXXIIΙ, Κεφάλαιο 7

Μεταφορές

Παράρτημα XXXΙV, Κεφάλαιο 13

Εταιρικό δίκαιο, εταιρική διακυβέρνηση,
λογιστική και λογιστικός έλεγχος

Παράρτημα XXXV, Κεφάλαιο 13

Εταιρικό δίκαιο, εταιρική διακυβέρνηση,
λογιστική και λογιστικός έλεγχος

Παράρτημα XXXVI, Κεφάλαιο 13

Εταιρικό δίκαιο, εταιρική διακυβέρνηση,
λογιστική και λογιστικός έλεγχος

Παράρτημα XXXVIΙ, Κεφάλαιο 15

Πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα

Παράρτημα XXXVIIΙ, Κεφάλαιο 17

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη

Παράρτημα XXXΙΧ, Κεφάλαιο 20

Προστασία των Καταναλωτών

Παράρτημα XL, Κεφάλαιο 21

Συνεργασία για την απασχόληση, την κοινωνική
πολιτική και τις ίσες ευκαιρίες

Παράρτημα XLΙ, Κεφάλαιο 22

Δημόσια υγεία

Παράρτημα XLIΙ, Κεφάλαιο 23

Εκπαίδευση, κατάρτιση και νεολαία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI
Παράτημα XLIIΙ, Τίτλος VI

Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την
καταπολέμηση της απάτης

Παράτημα XLIV, Τίτλος VI

Οικονομική συνεργασία, με διατάξεις για την
καταπολέμηση της απάτης
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ
Πρωτόκολλο I

Πρωτόκολλο για τον καθορισμό της έννοιας «Προϊόντα
καταγωγής» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας

Πρωτόκολλο II

Πρωτόκολλο για την αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε
τελωνειακά θέματα

Πρωτόκολλο III

Πρωτόκολλο σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας για τις γενικές
αρχές συμμετοχής της Ουκρανίας στα προγράμματα της
Ένωσης
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

________________________
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Съставено в Брюксел на двадесет и първи март две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintiuno de marzo de dos mil catorce.
V Bruselu dne dvacátého prvního března dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende marts to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten März zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta märtsikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.
΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Μαρτίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-first day of March in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-et-un mars deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset prvog ožujka dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventuno marzo duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit pirmajā martā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų kovo dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év március havának huszonegyedik napján.
Magħmul fi Brussell, fil-wieħed u għoxrin jum ta’ Marzu tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de eenentwintigste maart tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego marca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e um de março de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și unu martie două mii paisprezece.
V Bruseli dvadsiateho prvého marca dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne enaindvajsetega marca leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä maaliskuuta vuonna
kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den tjugoförsta mars tjugohundrafjorton.
Учинено у м. Брюссель двадцять першого березня дві тисячі чотирнадцятого року.
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Подписано по отношение на преамбюла, член 1 и дялове І, ІІ и VІІ на Споразумението.
Firmado por lo que se refiere al preámbulo, el artículo 1 y los títulos I, II y VII del Acuerdo.
Podepsána preambule, článek 1, hlavy I, II a VII dohody.
Undertegnet for så vidt angår præamblen, artikel 1 og afsnit I, II og VII i aftalen.
Unterzeichnet in Bezug auf die Präambel, den Artikel 1 sowie die Titel I, II und VII des Abkommens.
Alla kirjutatud lepingu preambuli, artikli 1 ning I, II ja VII jaotise osas.
Υπεγράφη όσον αφορά το προοίμιο, το άρθρο 1 και τους τίτλους Ι, ΙΙ και VII της Συμφωνίας.
Signed as regards the Preamble, Article 1 and Titles I, II, and VII of the Agreement.
Signé en ce qui concerne le préambule, l'article 1 et les titres I, II et VII de l'accord.
Potpisano što se tiče preambule, članka 1. i glavâ I., II. i VII. Sporazuma.
Firmato per quanto riguarda il preambolo, l'articolo 1 e i titoli I, II e VII dell'accordo.
Parakstīts attiecībā uz nolīguma preambulu, 1. pantu un I, II un VII sadaļu.
Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo preambule, 1 straipsniu ir I, II ir VII antraštinėmis dalimis.
A megállapodás a preambulum, az 1. cikk és az I., II. és VII. cím tekintetében aláírva.
Iffirmat fir-rigward tal-Preambolu, l-Artikolu 1 u t-Titoli I, II, u VII tal-Ftehim.
Ondertekend wat betreft de preambule, artikel 1 en de titels I, II en VII van de Overeenkomst.
Podpisano w odniesieniu do preambuły, artykułu 1 oraz tytułu I, II i VII układu.
Assinado no que se refere ao Preâmbulo, ao artigo 1° e aos Títulos I, II e VII do Acordo.
Semnat în ceea ce privește preambulul, articolul 1 și titlurile I, II și VII din acord.
Podpísané, pokiaľ ide o preambulu, článok 1 a hlavy I, II a VII dohody.
Podpisano, kar zadeva preambulo, člen 1 ter naslove I, II in VII Sporazuma.
Allekirjoitettu sopimuksen johdanto-osan, 1 artiklan sekä I, II ja VII osaston osalta.
Undertecknat i fråga om ingressen, artikel 1 och avdelningarna I, II och VII i avtalet.
Підписано стосовно Преамбули, Статті 1 та Розділів І, ІІ і VII Угоди.
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4414
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4416
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Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и четиринадесета година.
Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil catorce.
V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce čtrnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og fjorten.
Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendvierzehn.
Kahe tuhande neljateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.
΄Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
Done at Brussels on the twenty-seventh day of June in the year two thousand and fourteen.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept juin deux mille quatorze.
Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja dvije tisuće četrnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemilaquattordici.
Briselē, divi tūkstoši četrpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.
Priimta du tūkstančiai keturioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizennegyedik év június havának huszonhetedik napján.
Magħmul fi Brussell, fis-sebgħa u għoxrin jum ta’ Ġunju tas-sena elfejn u erbatax.
Gedaan te Brussel, de zevenentwintigste juni tweeduizend veertien.
Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące czternastego.
Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e catorze.
Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii paisprezece.
V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícštrnásť.
V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč štirinajst.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna
kaksituhattaneljätoista.
Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni tjugohundrafjorton.
Учинено у м. Брюссель двадцять сьомого червня дві тисячі чотирнадцятого року.
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Подписано по отношение на дялове III, IV, V и VI от Споразумението, както и свързаните
приложения и протоколи.
Firmado por lo que se refiere a los Títulos III, IV, V y VI del Acuerdo, así como los Anexos y
Protocolos conexos.
Podepsány hlavy III, IV, V a VI dohody a související přílohy a protokoly.
Undertegnet for så vidt angår aftalens afsnit III, IV, V og VI samt de tilhørende bilag og protokoller.
Unterzeichnet hinsichtlich der Titel III, IV, V und VI des Abkommens sowie der diesbezüglichen
Anhänge und Protokolle.
Allkirjastatud lepingu III, IV, V ja VI jaotise ning seotud lisade ja protokollide osas.
Υπεγράφη όσον αφορά τους Τίτλους III, IV, V και VI της συμφωνίας, καθώς και τα σχετικά
Παραρτήματα και Πρωτόκολλα.
Signed as regards Titles III, IV, V and VI of the Agreement as well as the related Annexes and Protocols.
Signé en ce qui concerne les titres III, IV, V et VI de l'accord, ainsi que les annexes et protocoles
correspondants.
Potpisano u pogledu glava III., IV., V. i VI. Sporazuma kao i povezanih priloga i protokola.
Firmato per quanto riguarda i titoli III, IV, V e VI dell'accordo, nonché relativi allegati e protocolli.
Parakstīts attiecībā uz nolīguma III, IV, V un VI sadaļu, kā arī saistītajiem pielikumiem un protokoliem.
Pasirašyta, kiek tai susiję su Susitarimo III, IV, V bei VI antraštinėmis dalimis ir susijusiais priedais bei
protokolais.
A megállapodás III., IV., V. és VI. Címe, valamint a kapcsolódó mellékletek és jegyzőkönyvek
tekintetében aláírva.
Iffirmat fir-rigward tat-Titoli III, IV, V u VI tal-Ftehim kif ukoll l-Annessi u l-Protokolli relatati.
Ondertekend wat de titels III, IV, V en VI van de overeenkomst en de desbetreffende bijlagen en
protocollen betreft.
Podpisano w odniesieniu do tytułu III, IV, V i VI Układu oraz do powiązanych załączników i protokołów.
Assinado no que se refere aos Títulos III, IV, V, VI e VII do Acordo, bem como aos
correspondentes Anexos e Protocolos.
Semnat, în ceea ce privește titlurile III, IV, V și VI din acord, precum și anexele și protocoalele aferente.
Podpísané, pokiaľ ide o hlavy III, IV, V a VI dohody, ako aj súvisiace prílohy a protokoly.
Podpisano, kar zadeva naslove III, IV, V, in VI Sporazuma ter ustrezne priloge in protokole.
Allekirjoitettu sopimuksen III, IV, V ja VI osaston sekä niitä koskevien liitteiden ja pöytäkirjojen osalta.
Undertecknat vad gäller avdelningarna III, IV, V och VI i avtalet samt därtill hörande bilagor och
protokoll.
Підписано стосовно розділів ІІІ, ІV, V та VI Угоди, а також відповідних додатків та протоколів.
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- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής:

-- Άλογα

-- Άλλα

- Άλλα

0101 10

0101 10 10 00

0101 10 90 00

0101 90

--- Που προορίζονται για σφαγή

--- Άλλα

-- Γαϊδούρια

-- Μουλάρια κάθε είδους

0101 90 11 00

0101 90 19 00

0101 90 30 00

0101 90 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1

Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά:

0101

-- Άλογα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΤΜΗΜΑ I - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ·ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

01

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΣΜΩΝ

Παράρτημα Ι-Α του Κεφαλαίου 1

5

5

5

5

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΤΙΤΛΟΥ IV: ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ

5

5

5

5

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Α
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-- Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

-- Αγελάδες

-- Άλλα

- Άλλα

0102 10 10 00

0102 10 30 00

0102 10 90 00

0102 90

---- Άλλα

0102 90 29 00

---- Άλλα

0102 90 49 00

----- Άλλες

0102 90 59 00

---- Αγελάδες

----- Που προορίζονται για σφαγή

0102 90 51 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 2

---- Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg

---- Που προορίζονται για σφαγή

0102 90 41 00

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

---- Που προορίζονται για σφαγή

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

--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

0102 90 21 00

0102 90 05 00

- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102 10

-- Κατοικίδια

Βοοειδή ζωντανά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0102

ΣΟ 2008

5

5

15

5

5

5

5

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3

3

7

3

3

3

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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----- Άλλες

0102 90 69 00

----- Άλλα

-- Άλλα

Χοιροειδή ζωντανά

- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

0102 90 79 00

0102 90 90 00

0103

0103 10 00 00

--- Κατοικίδια

--- Άλλα

-- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg

0103 91 10 00

0103 91 90 00

0103 92

---- Άλλα

--- Άλλα

Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά

- Προβατοειδή:

0103 92 19 00

0103 92 90 00

0104

0104 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 3

---- Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

0103 92 11 00

--- Κατοικίδια

-- Με βάρος κατώτερο των 50 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0103 91

- Άλλα

----- Που προορίζονται για σφαγή

0102 90 71 00

---- Άλλα

----- Που προορίζονται για σφαγή

0102 90 61 00

ΣΟ 2008

8

8

8

5

5

0

5

5

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5

7

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

50% μείωση σε 7 έτη

0

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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- Αιγοειδή

-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

-- Άλλα

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

0104 20

0104 20 10 00

0104 20 90 00

0105

---- Άλλα

0105 11 19 00

---- Ωοτόκα γένη

---- Άλλα

-- Γάλοι και γαλοπούλες

-- Άλλα

0105 11 91 00

0105 11 99 00

0105 12 00 00

0105 19

--- Άλλα

---- Ωοτόκα γένη

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 4

--- Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού

-- Πετεινοί και κότες

- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g

0105 11 11 00

0105 11

--- Άλλα

0104 10 80 00

κατοικίδια

--- Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)

-- Άλλα

-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0104 10 30 00

0104 10 10 00

ΣΟ 2008

2

0

0

0

0

2

2

2

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

7

0

0

0

0

5

0

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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--- Πάπιες και φραγκόκοτες

0105 19 90 00

--- Κοτόπουλα 90 - 120 ημερών

-- - Άλλα

-- Άλλα

--- Πάπιες

--- Χήνες

--- Γάλοι και γαλοπούλες

--- Φραγκόκοτες

Άλλα ζώα ζωντανά

0105 94 00 10

0105 94 00 90

0105 99

0105 99 10 00

0105 99 20 00

0105 99 30 00

0105 99 50 00

0106

--- Άλλα

-- Φάλαινες, δελίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδες

0106 11 00 90

0106 12 00

0106 12 00 10

--- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

0106 11 00 10

--- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 5

και αλλικορίδες (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών):

-- Πρωτεύοντα

0106 11 00

- Θηλαστικά

-- Πετεινοί του είδους Gallus domesticus

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0105 94 00

- Άλλα

--- Χήνες

0105 19 20 00

ΣΟ 2008

0

10

0

10

10

10

10

10

0

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
2

0

3

0

5

5

5

5

5

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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-- Άλλα

--- Κουνέλια κατοικίδια

--- Άλλα

---- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

---- Άλλα

- Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες):

-- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

-- Άλλα

0106 19

0106 19 10 00

0106 19 90

0106 19 90 10

0106 19 90 90

0106 20 00

0106 20 00 10

0106 20 00 90

-- - Άλλα

-- Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά

0106 31 00 90

0106 32 00

-- - που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

-- - Άλλα

-- Άλλα

--- Περιστέρια

-- -- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

0106 32 00 10

0106 32 00 90

0106 39

0106 39 10

0106 39 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 6

-- - που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

0106 31 00 10

και οι κακατοέ):

-- Αρπακτικά πτηνά

0106 31 00

- Πτηνά

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0106 12 00 90

ΣΟ 2008

0

10

0

10

0

10

0

10

0

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

0

3

0

3

0

3

0

0

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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--- Άλλα

-- -- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

-- -- Άλλα

--- Άλλα

-- που προορίζονται για ζωολογικούς κήπους

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

- Άλλα τεμάχια με κόκαλα

-- Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-- Άλλα

- Χωρίς κόκαλα

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα

- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

- Άλλα τεμάχια με κόκαλα

0106 39 90

0106 39 90 10

0106 39 90 90

0106 90 00

0106 90 00 10

0106 90 00 90

02

0201

0201 10 00 00

0201 20

0201 20 20 00

0201 20 30 00

0201 20 50 00

0201 20 90 00

0201 30 00 00

0202

0202 10 00 00

0202 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 7

-- -- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0106 39 10 90

ΣΟ 2008

15

15

15

15

15

15

15

10

0

10

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

3

3

50% μείωση σε 7 έτη

3

3

3

3

3

0

3

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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--- Άλλα

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

0203 11 90 00

0203 12

0203 11
0203 11 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 8

-- Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»
-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα
-- Άλλα
- Χωρίς κόκαλα
-- Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το
καθένα των οποίων (μπροστινό τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη
μονάδα. Tέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα», που
παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το
μπροστινό τέταρτο, ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη
το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε ενιαίο τεμάχιο
-- Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά»
-- Άλλα
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
--- Χοιροειδών κατοικιδίων

0202 20 10 00
0202 20 30 00
0202 20 50 00
0202 20 90 00
0202 30
0202 30 10 00

0202 30 50 00
0202 30 90 00
0203

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

12

12

καθαρό βάρος)

τόνοι εκφραζόμενοι σε

Δασμολογική ποσόστωση
(ΔΠ)_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000

20% μείωση σε 5 έτη
50% μείωση σε 7 έτη

3

15

15
15

3
3
3
50% μείωση σε 7 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15
15
15
15

4436

--- Άλλα

-- Άλλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

---- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -- entrelardés -- και τεμάχια αυτής

0203 12 90 00

0203 19

0203 19 11 00

0203 19 13 00

0203 19 15 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 9

---- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

0203 12 19 00

---- Άλλα

---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

--- Χοιροειδών κατοικιδίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 12 11 00

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4437

--- Άλλα

-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

0203 21 90 00

0203 22

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 10

10

- Κατεψυγμένα
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
--- Χοιροειδών κατοικιδίων

0203 21
0203 21 10 00

0203 22 11 00

12

--- Άλλα

0203 19 90 00

10

10

12

----- Άλλα

0203 19 59 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
12

----- Χωρίς κόκαλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 19 55 00

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

4438

10

---- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrelardés - και τεμάχια αυτής

---- Άλλα
----- Χωρίς κόκαλα

0203 29 11 00

0203 29 13 00

0203 29 15 00

0203 29 55 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 11

10

-- Άλλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

0203 29

10

10

10

--- Άλλα

0203 22 90 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

---- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 22 19 00

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

4439

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα
- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα
--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας
(σέλας)
--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)
--- Άλλα
-- Χωρίς κόκαλα
- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα
- Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα

0204

0204 41 00 00
0204 42

0204 22 50 00
0204 22 90 00
0204 23 00 00
0204 30 00 00

0204 21 00 00
0204 22
0204 22 10 00
0204 22 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 12

--- Άλλα

0203 29 90 00

0204 10 00 00

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 29 59 00

ΣΟ 2008

10

3

5
20% μείωση σε 5 έτη
3
3

3
5

10
10
10
10
10
10

5

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) + ΔΠ
Χοιροειδή
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

4440

--- Άλλα

-- Χωρίς κόκαλα

--- Αρνιού

--- Άλλα

- Κρέατα αιγοειδών

0204 42 90 00

0204 43

0204 43 10 00

0204 43 90 00

0204 50

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας

0204 50 15 00

---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα

0204 50 39 00

--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

0204 50 53 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 13

--- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0204 50 51 00

-- Κατεψυγμένα

---- Τεμάχια με κόκαλα

--- Άλλα

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

0204 50 31 00

0204 50 19 00

--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

0204 50 13 00

(σέλας)

--- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0204 50 11 00

-- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

(σέλας)

--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου
--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0204 42 50 00

0204 42 10 00
0204 42 30 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10
10

5

5

5

5

5

5

5

5

7

3

7

5

3
5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4441

---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή

0204 50 79 00

0205 00

- Κατεψυγμένα

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών,

0205 00 80 00

0206

--- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

--- Άλλα

0206 10 95 00

0206 10 99 00

-- Γλώσσες

-- Συκώτια

0206 21 00 00

0206 22 00 00

- Βοοειδών, κατεψυγμένα

--- Συκώτια

0206 10 91 00
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-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 10 10 00

-- Άλλα

- Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 10

κατεψυγμένα

αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή

- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0205 00 20 00

κατεψυγμένα

---- Τεμάχια με κόκαλα

--- Άλλα

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

(σέλας)

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0204 50 71 00

0204 50 59 00

0204 50 55 00

ΣΟ 2008

15

12

15

15

15

15

12

12

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4442

--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 29 10 00

---- Άλλα

- Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 29 99 00

0206 30 00 00

-- Άλλα

--- Χοιροειδών κατοικιδίων

--- Άλλα

- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 49

0206 49 20 00

0206 49 80 00

0206 80

0206 80 10 00

- Άλλα, κατεψυγμένα

-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 90

0206 90 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 15

--- Προβατοειδών ή αιγοειδών

0206 80 99 00

-- Άλλα

--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

0206 80 91 00

-- Άλλα

-- Συκώτια

0206 41 00 00

- Χοιροειδών, κατεψυγμένα

---- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

0206 29 91 00

--- Άλλα

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0206 29

ΣΟ 2008

15

15

15

15

10

10

10

15

12

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

50% μείωση σε 7 έτη

50% μείωση 7 έτη

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4443

--- Προβατοειδών ή αιγοειδών

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα,
πουλερικών της κλάσης 0105
- Πετεινοί και κότες

-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που
ονομάζονται «κοτόπουλα 83 %»
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 65 %», ή που παρουσιάζονται
διαφορετικά
-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα

0207

0207 11

0207 11 10 00

0207 13 20 00

----- Μισά ή τέταρτα

---- Με κόκαλα σε

---- Χωρίς κόκαλα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 16

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφασείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0207 13

0207 13 10 00

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

0207 12 90 00

--- Τεμάχια

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

0207 12 10 00

0207 12

0207 11 90 00

0207 11 30 00

--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

0206 90 99 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0206 90 91 00

ΣΟ 2008

12

12

12

12

15

15

15

15

15

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7

7

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1) +
ΔΠ_Πουλερικά
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1) +
ΔΠ_Πουλερικά
συμπληρωματικά (10.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4444

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

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών

----- Άλλα

0207 13 40 00

0207 13 50 00

0207 13 60 00

0207 13 70 00

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα

0207 14

----- Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα

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

0207 14 30 00

0207 14 40 00
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----- Μισά ή τέταρτα

---- Με κόκαλα σε

---- Χωρίς κόκαλα

0207 14 20 00

0207 14 10 00

---- Άλλα

0207 13 99 00

--- Τεμάχια

---- Συκώτια

0207 13 91 00

--- Παραπροϊόντα

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 13 30 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 t expressed in net
weight) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4445

---- Άλλα

0207 14 91 00

0207 14 99 00

0207 25 90 00

0207 25
0207 25 10 00

0207 24 90 00

0207 24
0207 24 10 00

10

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 18

- Από γάλους και γαλοπούλες
-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό,
την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά
-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό,
την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την
καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά

10

----- Άλλα

0207 14 70 00

5

5

15

15

10

10

----- Μηροί και τεμάχια μηρών

0207 14 60 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 14 50 00

ΣΟ 2008

7

7

7

7

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

4446

15

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

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Κνήμες και τεμάχια κνημών

------ Άλλα

----- Άλλα

0207 26 40 00

0207 26 50 00

0207 26 60 00

0207 26 70 00

0207 26 80 00
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15

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

0207 26 30 00

--- Παραπροϊόντα

15

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα

0207 26 20 00

15

15

15

15

15

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0207 26 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα

0207 26

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4447

5

5

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

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

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Κνήμες και τεμάχια κνημών

------ Άλλα

0207 27 20 00

0207 27 30 00

0207 27 40 00

0207 27 50 00

0207 27 60 00

0207 27 70 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 20

5

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα

0207 27 10 00

5

5

5

5

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα

0207 27

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15
15

---- Συκώτια
---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 26 91 00
0207 26 99 00

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

7
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4448

---- Άλλα

0207 27 99 00

0207 33

0207 32 90 00

0207 32 59 00

0207 32 51 00

0207 32 19 00

0207 32 15 00

0207 32 11 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 21

- Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες
-- Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
--- Από πάπιες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με
το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται «πάπιες 85 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το
λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό,
την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά
--- Από χήνες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα
πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή
χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά
--- Από φραγκόκοτες

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια

0207 27 91 00

0207 32

----- Άλλα

0207 27 80 00

ΣΟ 2008

15

15

15

15

15

15

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5

7

7

7

7

7

7

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

4449

0207 35 21 00
0207 35 23 00
0207 35 25 00

0207 35 11 00
0207 35 15 00

0207 33 90 00
0207 34
0207 34 10 00
0207 34 90 00
0207 35

0207 33 59 00

0207 33 51 00

0207 33 19 00

0207 33 11 00

ΣΟ 2008
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--- Από πάπιες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το
λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό,
την καρδιά, το συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά
--- Από χήνες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα
πόδια, και που ονομάζονται «χήνες 82 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή
χωρίς την καρδιά και το στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που
παρουσιάζονται διαφορετικά
--- Από φραγκόκοτες
-- Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Χήνας
--- Πάπιας
-- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα
----- Από χήνες
----- Από πάπιες ή φραγκόκοτες
---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα
------ Από πάπιες
------ Από χήνες
------ Από φραγκόκοτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15
15
15

7
7
7

7
7

7
7

12
12

15
15

7

7

7

7

7

12

12

12

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4450

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»
---- Άλλα

-- Άλλα, κατεψυγμένα

0207 35 91 00
0207 35 99 00

0207 36
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15
15

----- Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»
----- Άλλα

0207 35 71 00
0207 35 79 00

--- Τεμάχια

15
15

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

15

15

0207 35 63 00

0207 35 51 00
0207 35 53 00

15
15

15

0207 35 61 00

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

0207 35 41 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια
------ Από χήνες
------ Από χήνες ή φραγκόκοτες
----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Από χήνες

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 35 31 00

ΣΟ 2008

7
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
7
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

7
7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

4451

----- Από πάπιες ή φραγκόκοτες

0207 36 15 00

------ Από φραγκόκοτες

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

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

0207 36 25 00

0207 36 31 00

0207 36 41 00

0207 36 61 00

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

0207 36 53 00

------ Από χήνες

----- Μηροί και τεμάχια μηρών

------ Από χήνες

0207 36 51 00
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------ Από χήνες

0207 36 23 00

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

------ Από πάπιες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 36 21 00

----- Μισά ή τέταρτα

---- Με κόκαλα

----- Από χήνες

---- Χωρίς κόκαλα

0207 36 11 00

ΣΟ 2008

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

σε καθαρό βάρος) (1)

10.000 τόνοι εκφραζόμενοι

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 -

7

7

σε καθαρό βάρος) (1)

10.000 τόνοι εκφραζόμενοι

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 -

σε καθαρό βάρος) (1)

10.000 τόνοι εκφραζόμενοι

ΔΠ_Πουλερικά (8.000 -

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4452

---- Άλλα

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα
- Κουνελιών ή λαγών
-- Κουνελιών κατοικιδίων
--- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

--- Κατεψυγμένα

-- Άλλα

0207 36 81 00
0207 36 85 00
0207 36 89 00

0207 36 90 00

0208

0208 10 11 00

0208 10 19 00

0208 10 90 00
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15
15
15

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια
----- Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας
----- Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας
----- Άλλα

0208 10

15

----- Άλλα

0207 36 79 00

10

10

10

15

15

----- Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

0207 36 71 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 36 63 00

ΣΟ 2008

20% μείωση σε 5 έτη

5

5

7
7
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (8.000 10.000 τόνοι εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος) (1)

4453

- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών).

0208 40

-- Άλλα

- Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

- Άλλα

-- Περιστεριών κατοικιδίων

0208 40 90 00

0208 50 00 00

0208 90

0208 90 10 00

--- Άλλα

-- Κρέατα φώκιας

-- Ταράνδων

-- Πόδια βατράχων

-- Άλλα

Λαρδί χωρίς τα κρεάτινα μέρη, χοιρινό λίπος (ξίγκι) και λίπος πουλερικών, μη

0208 90 40 00

0208 90 55 00

0208 90 60 00

0208 90 70 00

0208 90 95 00

0209 00

-- Αποξεραμένο ή καπνιστό

0209 00 19 00
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-- Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη

0209 00 11 00

- Λαρδί

κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά

λειωμένα ούτε με άλλο τρόπο εκχυλισμένα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,

--- Ορτυκιών

0208 90 20 00

-- Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών

-- Κρέατα φάλαινας

0208 40 10 00

Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

- Πρωτευόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0208 30 00 00

ΣΟ 2008

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

20% μείωση σε 5 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

7

3

3

3

3

3

3

3

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4454

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη,

0210

----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

0210 11 19 00

--- Άλλα

-- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrelardés - και τεμάχια αυτής

0210 11 90 00

0210 12

---- Αλατισμένα ή σε άρμη

---- Αποξεραμένα ή καπνιστά

--- Άλλα

0210 12 11 00

0210 12 19 00

0210 12 90 00
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----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

0210 11 39 00

--- Χοίρων κατοικιδίων

----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

0210 11 31 00

---- Αποξεραμένα ή καπνιστά

----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

---- Αλατισμένα ή σε άρμη

--- Χοίρων κατοικιδίων

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

- Κρέατα χοιροειδών

παραπροϊόντα σφαγίων

0210 11 11 00

0210 11

- Λίπος πουλερικών

0209 00 90 00

αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή

- Λίπος χοιρινό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0209 00 30 00

ΣΟ 2008

10

10

10

20

20

20

20

20

15

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
50% μείωση σε 7 έτη

4455

----- Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο

----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

----- Άλλα

0210 19 20 00

0210 19 30 00

0210 19 40 00

0210 19 50 00

------ Χωρίς κόκαλα

------ Άλλα

--- Άλλα

- Κρέατα βοοειδών

-- Με κόκαλα

-- Χωρίς κόκαλα

0210 19 81 00

0210 19 89 00

0210 19 90 00

0210 20

0210 20 10 00

0210 20 90 00
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----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

0210 19 70 00

----- Άλλα

----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών

0210 19 60 00

---- Αποξεραμένα ή καπνιστά

----- Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό

---- Αλατισμένα ή σε άρμη

--- Χοίρων κατοικιδίων

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0210 19 10 00

0210 19

ΣΟ 2008

15

15

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7

7

50% μείωση σε 7 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

7

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4456

-- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών).

0210 92 00 00

----- Χωρίς κόκαλα

---- Ταράνδων

---- Άλλα

0210 99 29 00

0210 99 31 00

0210 99 39 00

0210 99 51 00

----- Άλλα

0210 99 49 00

----- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

---- Βοοειδών

----- Συκώτια

0210 99 41 00

---- Χοίρων κατοικιδίων

--- Παραπροϊόντα

----- Με κόκαλα

---- Προβατοειδών και αιγοειδών
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---- Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα

0210 99 21 00

0210 99 10 00

-- Άλλα

0210 99

--- Κρέατα

-- Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)

0210 93 00 00

Τριχεχίδων και αλλικορίδων (θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)

-- Πρωτευόντων

κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0210 91 00 00
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4457

---- Προβατοειδών και αιγοειδών

0210 99 60 00

------ Άλλα

----- Άλλα

--- Αλεύρια και σκόνες, κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΨΑΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

0210 99 79 00

0210 99 80 00

0210 99 90 00

03

-- Γλυκού νερού

-- Θάλασσας

0301 10 10 00

0301 10 90 00

--- Άλλες

-- Χέλια (Anquilla spp.)

0301 91 90 00

0301 92 00 00
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--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster

Oncorhynchus chrysogaster)

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,

-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0301 91 10 00

0301 91

- Ψάρια για διακόσμηση

0301 10

- Άλλα ψάρια ζωντανά

Ψάρια ζωντανά

0301

ΑΣΠΟΝΔΥΛΑ ΥΔΡΟΒΙΑ

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0210 99 71 00

----- Συκώτια πουλερικών

---- Άλλα

----- Άλλα

0210 99 59 00
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7

7

Κατηγορία σταδιακής
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-20% μείωση σε 5 έτη

4458

-- Tόνοι κόκκινοι του νότου Νότου (Thunnus maccoyii)

-- Άλλα

0301 95 00 00

0301 99

-- -- -- οξύρρυγχος ο αστερωτός (Acipenser stellatus)

-- -- -- μουρούνα (Huso huso)

-- -- -- άλλα

-- -- - λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

-- -- - άλλα

-- - Θάλασσας:

-- -- καλκάνι (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima)

-- -- Άλλα

0301 99 19 13

0301 99 19 14

0301 99 19 19

0301 99 19 30

0301 99 19 90

0301 99 80

0301 99 80 10

0301 99 80 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 31

-- -- -- οξύρρυγχος ο ρωσικός (Acipenser gueldenstaedtii)

100 g

-- -- -- νεοεκκολαπτόμενο ψάρι (νεοσσός) το βάρος του οποίου δεν ξεπερνά τα

-- -- - της τάξης του οξύρρυγχου (Acipenseriformes):

---- Άλλα

salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,

---- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

0301 99 19 12

0301 99 19 11

0301 99 19

0301 99 11 00

-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0301 94 00 00

--- Γλυκού νερού

-- Κυπρίνοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0301 93 00 00
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5
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5
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5

3

3
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20% μείωση σε 10 έτη

4459

-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

-- Γλώσσες (Solea spp.)

-- Άλλα

0302 22 00 00

0302 23 00 00

0302 29
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--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και
Oncorhynchus chrysogaster)
--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster
--- Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν
περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές,
που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο
--- Άλλες
-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
-- Άλλα
- Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides
και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,
Hippoglossus stenolepis)
--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)
--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

- Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια και τα αυγά

ψαριών της κλάσης 0304

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 21 90 00

0302 21 10 00
0302 21 30 00

0302 21

0302 19 00 00

0302 11 80 00
0302 12 00 00

0302 11 10 00
0302 11 20 00

0302 11

0302
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4460

-- Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

0302 34

0302 34 10 00

--- Άλλοι

-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0302 34 90 00

0302 35

0302 33 90 00
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--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλες

0302 33 10 00

στην κλάση 1604

-- Παλαμίδες (listaos ή bonites)

0302 33

0302 32 90 00

0302 31 90 00

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλοι

0302 31

0302 32 10 00

- Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus
(Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια και αυγά
-- Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

-- -- Άλλα

0302 29 90 90

0302 32

-- -- καλκάνι (Scophthalmus maeoticus, Psetta maxima)

0302 29 90 10

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλοι

--- Άλλα

0302 29 90

0302 31 10 00

--- Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 29 10 00
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0302 61 10 00
0302 61 30 00
0302 61 80 00
0302 62 00 00

0302 61

0302 50 10 00
0302 50 90 00

0302 50

0302 39 90 00
0302 40 00 00

0302 36 90 00
0302 39
0302 39 10 00
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--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλοι
-- Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλοι
-- Άλλοι
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
--- Άλλοι
- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα
- Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση
τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
-- Του είδους Gadus morhua
-- Άλλοι
- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
-- Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.),
σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)
--- Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus
--- Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)
--- Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)
-- Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

0302 35 10 00

0302 35 90 00
0302 36
0302 36 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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0302 69 19 11
0302 69 19 12
0302 69 19 13
0302 69 19 19
0302 69 19 30

0302 69 11 00
0302 69 19

0302 63 00 00
0302 64 00 00
0302 65
0302 65 20 00
0302 65 50 00
0302 65 90 00
0302 66 00 00
0302 67 00 00
0302 68 00 00
0302 69

ΣΟ 2008
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-- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)
-- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)
-- Σκυλόψαρα και σκουαλίδες
--- Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)
--- Ρίνες (Scyliorhinus spp.)
--- Άλλες
-- Χέλια (Anguilla spp.)
-- Ξιφίας (Xiphias gladius)
-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)
-- Άλλα
--- Γλυκού νερού
---- Κυπρίνοι
---- Άλλα
-- -- -- της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes):
-- -- -- οξύρρυγχος ο ρωσικός (Acipenser gueldenstaedtii)
-- -- -- οξύρρυγχος ο αστερωτός (Acipenser stellatus)
-- -- -- μουρούνα (Huso huso)
-- -- -- άλλα
-- -- - Λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
0
0
0

20% μείωση σε 10 έτη
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0
0
0

10

0
0

Βασικός δασμολογικός
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0
0

4463

----- Άλλοι

---- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

---- Γάδοι (Merlangius merlangus)

---- Μουρούνες (Molva spp.)

---- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius

0302 69 33 00

0302 69 35 00

0302 69 41 00

0302 69 45 00

0302 69 51 00

0302 69 67 00

0302 69 66 00

---- Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κλπ.) των ειδών Dentex

0302 69 61 00
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------ Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

------ Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του

----- Μπακαλιάροι του γένους Merluccius

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

dentex και Pagellus spp.

---- Γαύροι (Engraulis spp.)

0302 69 55 00

0302 69 31 00

0302 69 25 00

pollachius)

-- -- - άλλα
--- Θάλασσας
---- Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites)
[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω
διάκριση 0302 33
----- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται
στην κλάση 1604
----- Άλλα
---- Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)
----- Του είδους Sebastes marinus

0302 69 19 90

0302 69 21 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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----- Μπακαλιάροι του γένους Urophycis

---- Λέστιες (Brama spp.)

---- Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

---- Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

---- Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

---- Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

---- Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

---- Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)

---- Τσιπούρες (Sparus aurata)

---- Άλλα

- Συκώτια, αυγά και σπέρματα

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

0302 69 69 00

0302 69 75 00

0302 69 81 00

0302 69 85 00

0302 69 86 00

0302 69 91 00

0302 69 92 00

0302 69 94 00

0302 69 95 00

0302 69 99 00

0302 70 00 00

0303

-- Άλλα

0303 19 00 00
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- Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

-- Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

0303 11 00 00

Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα συκώτια και αυγά

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,

- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

κλάσης 0304

------ Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 69 68 00
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-- Άλλα

0303 29 00 00

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

-- Γλώσσες (Solea spp.)

-- Άλλα

--- Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)

--- Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)

--- Άλλα

0303 31 30 00

0303 31 90 00

0303 32 00 00

0303 33 00 00

0303 39

0303 39 10 00

0303 39 30 00

0303 39 70
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--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

Hippoglossus stenolepis)

-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus,

0303 31 10 00

0303 31

και Citharides), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

- Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides

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

0303 22 00 00

0303 21 80 00

0303 21 10 00
0303 21 20 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,
Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache,
Oncorhynchus chrysogaster)
--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster
--- Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν
περισσότερο από 1,2 kg το τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές,
που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο
--- Άλλες

0303 21
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---- Κενοί, χωρίς βράγχια

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

0303 41 13 00

0303 41 19 00

0303 41 90 00

0303 42

----- Άλλοι

0303 42 18 00
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----- Άλλοι

0303 42 38 00

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 32 00

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 12 00

---- Ολόκληροι

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

---- Ολόκληροι

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

-- Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

(Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

0303 41 11 00

0303 41

-- -- Άλλα

0303 39 70 90

- Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus

-- -- καλκάνι (Scophthalmus maeoticus και Psetta maxima)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 39 70 10
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----- Άλλοι

--- Άλλοι

-- Παλαμίδες (listaos ή bonites)

0303 42 58 00

0303 42 90 00

0303 43

---- Κενές, χωρίς βράγχια

---- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)

--- Άλλες

-- Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

0303 43 13 00

0303 43 19 00

0303 43 90 00

0303 44

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0303 44 13 00

0303 44 19 00

0303 44 90 00

0303 45

---- Ολόκληροι

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 45 11 00

0303 45 13 00

στην κλάση 1604
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--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

---- Ολόκληροι

0303 44 11 00

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

---- Ολόκληρες

0303 43 11 00

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 42 52 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4468

--- Άλλοι

-- Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

0303 45 90 00

0303 46

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Άλλοι

0303 46 13 00

0303 46 19 00

0303 46 90 00

0303 49

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

0303 49 33 00

0303 49 39 00

0303 49 80 00

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

--- Του είδους Gadus morhua

--- Του είδους Gadus ogac

0303 52

0303 52 10 00

0303 52 30 00
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-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 51 00 00

Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) και μπακαλιάροι (Gadus morhua,

---- Ολόκληροι

0303 49 31 00

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

---- Ολόκληροι

0303 46 11 00

στην κλάση 1604

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 45 19 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4469

-- - του είδους Gadus ogac

-- - του εδίους Gadus macrocephalus

-- - Άλλα

0303 62 00 10

0303 62 00 20

0303 62 00 90

--- Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

--- Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

-- Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

-- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

-- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

-- -- - του είδους Scomber scombrus

-- -- - του είδους Scomber japonicus

0303 71 30 00

0303 71 80 00

0303 72 00 00

0303 73 00 00

0303 74

0303 74 30

0303 74 30 10

0303 74 30 90
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--- Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

-- Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.),

0303 71 10 00

0303 71

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

0303 62 00

- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

εξαίρεση τα συκώτια και τα αυγά

- Ξιφίας (Xiphias gladius) και μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.), με

--- Του είδους Gadus macrocephalus

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 61 00 00

0303 52 90 00

ΣΟ 2008

2

0

0

0

5

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4470

--- Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

--- Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

--- Άλλα

-- Χέλια (Anguilla spp.)

-- Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

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

0303 75 20 00

0303 75 50 00

0303 75 90 00

0303 76 00 00

0303 77 00 00

0303 78

---- Άλλα

--- Μερλούκιοι του γένους Urophycis

-- Άλλα

0303 78 19 00

0303 78 90 00

0303 79

---- Κυπρίνοι

---- Άλλα

0303 79 11 00

0303 79 19
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---- Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

0303 78 13 00

--- Γλυκού νερού

---- Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

---- Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του

0303 78 12 00

0303 78 11 00

-- Σκουαλίδες

0303 75

--- Μερλούκιοι του γένους Merluccius

--- Του είδους Scomber australasicus

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 74 90 00

ΣΟ 2008

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
2

20% μείωση σε 10 έτη

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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-- -- -- Οξύρρυγχος ο αστερωτός (Acipenser stellatus)

-- -- -- μουρούνα (Huso huso)

-- -- -- Άλλα

-- -- - λουτσιοπέρκα(Stizostedion spp.)

-- -- - Άλλα

0303 79 19 12

0303 79 19 13

0303 79 19 19

0303 79 19 30

0303 79 19 90

------ Κενά, χωρίς βράγχια

------ Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)

----- Άλλα

0303 79 23 00

0303 79 29 00

0303 79 31 00

----- Του είδους Sebastes marinus

----- Άλλοι

---- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

0303 79 35 00

0303 79 37 00

0303 79 41 00
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---- Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

------ Ολόκληρα

0303 79 21 00

στην κλάση 1604

----- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται

διάκριση 0303 43

[Euthynnus (Katsuwonus) pelamis] που αναφέρονται στην παραπάνω

---- Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites)

--- Θάλασσας

-- -- -- Οξύρρυγχος ο ρωσικός (Acipenser gueldenstaedtii)

-- - των ειδών του οξυρρύγχου (Acipenseriformes):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 79 19 11

ΣΟ 2008

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4472

---- Μουρούνες (Molva spp.)

---- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius

0303 79 51 00

0303 79 55 00

---- Γαύροι (Engraulis spp.)

---- Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κλπ.) των ειδών Dentex

0303 79 65 00

0303 79 71 00

---- Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

---- Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

---- Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

---- Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

---- Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

---- Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae

---- Άλλα

-- -- - Mallotus villosus

-- -- - Άλλα

- Συκώτια, αυγά και σπέρματα

-- Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού

0303 79 83 00

0303 79 85 00

0303 79 91 00

0303 79 92 00

0303 79 93 00

0303 79 94 00

0303 79 98 00

0303 79 98 10

0303 79 98 90

0303 80

0303 80 10 00
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---- Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

0303 79 81 00

οξέος ή θειικής προταμίνης

---- Λέστιες (Brama spp.)

0303 79 75 00

dentex και Pagellus spp.

---- Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

0303 79 58 00

pollachius)

---- Γάδοι (Merlangius merlangus)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 79 45 00

ΣΟ 2008

0

2

0

2

2

0

5

0

0

0

0

0

2

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

0

0

0

3

5

0

7

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4473

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

0304

--- Φιλέτα

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

--- Φιλέτα

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

-- Άλλα

0304 11 10 00

0304 11 90 00

0304 12

0304 12 10 00

0304 12 90 00

0304 19
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----- Άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 19 19

0304 19 17 00

0304 19 15 00

----- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)
----- Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus
clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae
------ Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το
τεμάχιο
------ Άλλα

0304 19 13 00

---- Ψαριών γλυκού νερού

--- Φιλέτα

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

0304 11

- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ψύξη ή κατεψυγμένα

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 80 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4474

-- -- - Άλλα

0304 19 19 90

----- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

----- Άλλα

0304 19 35 00

0304 19 39 00

-- -- - λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

-- -- - Άλλα

0304 19 91 20

0304 19 91 90

0304 21 00 00

----- Άλλα

0304 19 99 00

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

- Φιλέτα κατεψυγμένα

----- Πλευρά ρέγγας

0304 19 97 00
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-- - της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

0304 19 91 10

---- Άλλα

---- Ψαριών γλυκού νερού

0304 19 91

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

----- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

ψαριών του είδους Boreogadus saida

----- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και

0304 19 33 00

0304 19 31 00

-- -- - Λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

0304 19 19 20

---- Άλλα

-- -- της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 19 19 10

ΣΟ 2008

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

0

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4475

-- - Λαβράκι χιλής, μαύρος μπακαλιάρος, Merlusa negra (Dissostichus

0304 22 00 10

-- Άλλα

0304 29

-- -- - της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

-- -- λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

-- -- Άλλα

0304 29 19 10

0304 29 19 20

0304 29 19 90
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---- Άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 29 19

--- Άλλα

----- Άλλα

τεμάχιο

----- Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το

clarki, Oncorhynchus aguabonita και Oncorhynchus gilae

---- Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus

salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo

Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,

---- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,

0304 29 17 00

0304 29 15 00

0304 29 13 00

-- - Άλλα

0304 22 00 90

--- Ψαριών γλυκού νερού

-- Μπακαλιάρος Ανταρκτικής (Dissostichus mawsoni)

0304 22 00 20

eleginoides)

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 22 00

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5

5

5

7

7

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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----- Άλλα

---- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

---- Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

0304 29 29 00

0304 29 31 00

0304 29 33 00

----- Άλλοι

---- Γάδων (Merlangius merlangus)

---- Μουρουνών (Molva spp.)

---- Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus

0304 29 39 00

0304 29 41 00

0304 29 43 00

0304 29 45 00

----- Άλλων

-- -- - του είδους Scomber scombrus

-- -- - άλλων

0304 29 53

0304 29 53 10

0304 29 53 90
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---- Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

----- Του είδους Scomber australasicus

0304 29 51 00

και ψαριών του είδους Orcynopsis unicolor

---- Σκουμπριών (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

----- Του είδους Sebastes marinus

0304 29 35 00

---- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

----- Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

ψαριών του είδους Boreogadus saida

---- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 29 21 00

ΣΟ 2008

5

0

5

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3

0

3

0

0

0
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0

0

0

0

0
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------ Άλλων

----- Μερλουκίων του γένους Urophycis

0304 29 58 00

0304 29 59 00

---- Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

---- Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

---- Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

---- Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

---- Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

---- Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

---- Άλλων

0304 29 73 00

0304 29 75 00

0304 29 79 00

0304 29 83 00

0304 29 85 00

0304 29 91 00

0304 29 99 00

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)
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---- Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

0304 29 71 00

0304 91 00 00

----- Άλλων σκουαλίδων

0304 29 69 00

- Άλλα

----- Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)

0304 29 61 00

---- Σκουαλίδων

------ Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

του Ακρωτηρίου (Merluccius paradoxus)

------ Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάρων

----- Μερλουκίων του γένους Merluccius

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 29 56 00

0304 29 55 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός δασμολογικός
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0

0
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--- Σουρίμι

0304 99 10 00

----- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

0304 99 29 00

------ Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua

------ Άλλα

----- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

----- Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

----- Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

----- Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

----- Λεστιών (Brama spp.)

----- Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

----- Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

----- Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

----- Άλλων

0304 99 33 00

0304 99 39 00

0304 99 41 00

0304 99 45 00

0304 99 51 00

0304 99 55 00

0304 99 61 00

0304 99 65 00

0304 99 71 00

0304 99 75 00

0304 99 99 00
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------ Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

0304 99 31 00

ψαριών του είδους Boreogadus saida

----- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και

----- Ρέγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

---- Άλλων

---- Ψαριών γλυκού νερού

0304 99 23 00

0304 99 21 00

-- Άλλα

0304 99

--- Άλλων

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 92 00 00
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-- Άλλων

-- -- Ψάρια της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

-- - Άλλων

0305 30 30 00

0305 30 90

0305 30 90 10

0305 30 90 90

0305 42 00 00

0305 41 00 00
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-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha ,Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

- Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα

-- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη
-- Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη

0305 30 19 00

0305 30 50 00

--- Άλλων

0305 30 11 00

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα
πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων
- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)
ψαριών, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
- Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε
άλμη
- Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών
του είδους Boreogadus saida
--- Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

0305 30

0305 20 00 00

0305 10 00 00

0305
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--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

--- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

--- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki,

0305 49 10 00

0305 49 20 00

0305 49 30 00

0305 49 45 00

--- Άλλα

-- -- - Ψάρια της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

-- -- Άλλων

0305 49 80

0305 49 80 10

0305 49 80 90

--- Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

-- Άλλα

0305 51 90 00

0305 59

---- Αποξεραμένα, μη αλατισμένα

---- Αποξεραμένα και αλατισμένα

--- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 11 00

0305 59 19 00

0305 59 30 00
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--- Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

0305 51 10 00

--- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

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

0305 51

- Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

--- Χέλια (Anguilla spp.)

0305 49 50 00

Oncorhynchus chrysogaster)

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0305 49
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--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

--- Άλλα

---- Ψάρια της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

-- -- Άλλων

0305 59 70 00

0305 59 80

0305 59 80 10

0305 59 80 90

-- Γαύροι (Engraulis spp.)

-- Άλλα

--- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

--- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha,
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch,
Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού (Salmo
salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)
--- Άλλα

-- -- - Ψάρια της τάξης του οξυρρύγχου (Acipenseriformes)

-- -- Άλλων

0305 63 00 00

0305 69

0305 69 10 00

0305 69 30 00

0305 69 50 00

0305 69 80 10

0305 69 80 90
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-- Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

0305 62 00 00

0305 69 80

-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 61 00 00

- Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη

--- Γαύροι (Engraulis spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0305 59 50 00
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--- Ουρές καραβίδων

--- Άλλα

-- Αστακοί (Homarus spp.)

--- Ολόκληροι

--- Άλλοι

-- Γαρίδες

--- Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

--- Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

--- Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)

--- Γαρίδες του γένους Penaeus

--- Άλλες

-- Καβούρια

--- Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και

0306 11 10 00

0306 11 90 00

0306 12

0306 12 10 00

0306 12 90 00

0306 13

0306 13 10 00

0306 13 30 00

0306 13 40 00

0306 13 50 00

0306 13 80 00

0306 14

0306 14 10 00

--- Καβούρια του είδους Cancer pagurus

--- Άλλα

0306 14 30 00

0306 14 90 00
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-- Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 11

Callinectes sapidus

Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με
απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με
το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω και διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
- Κατεψυγμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0306
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--- Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

--- Άλλα

0306 19 30 00

0306 19 90

-- Αστακοί (Homarus spp.)

--- Ζωντανοί

0306 22

0306 22 10 00

---- Άλλοι

-- Γαρίδες

--- Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae

0306 22 99 00

0306 23

0306 23 10 00

---- Άλλες

--- Άλλες

-- Καβούρια

--- Καβούρια του είδους Cancer pagurus

0306 23 39 00

0306 23 90 00

0306 24

0306 24 30 00
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---- Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό

0306 23 31 00

--- Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

---- Ολόκληροι

0306 22 91 00

--- Άλλοι

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

0306 21 00 00

- Μη κατεψυγμένα

--- Καραβίδες του γλυκού νερού

των ανθρώπων

προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0306 19 10 00

0306 19
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-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή
των ανθρώπων
--- Καραβίδες του γλυκού νερού
--- Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)
--- Άλλα
Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα
υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα
με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια,
σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων
υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων
- Στρείδια

0306 29

--- Mytilus spp.

--- Perna spp.

0307 31 10 00

0307 31 90 00
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-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 31

0307 21 00 00
0307 29
0307 29 10 00
0307 29 90 00

0307 10 90 00

-- Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο
περισσότερο από 40 g ανά τεμάχιο
-- Άλλα
- Σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten
-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
-- Άλλα
--- Όστρακα Saint-Jacques (Pecten maximus), κατεψυγμένα
--- Άλλα
- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)

0307 10 10 00

0307 10

0306 29 10 00
0306 29 30 00
0306 29 90
0307

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0306 24 80 00
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--- Mytilus spp.

--- Perna spp.

0307 39 10 00

0307 39 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

0307 41 10 00

---- Άλλα

-- Άλλα

0307 41 99 00

0307 49

------ Άλλα

----- Άλλες

0307 49 11 00

0307 49 18 00

----- Loligo spp.

Sepioteuthis spp.)
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---- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

------ Sepiola rondeleti

0307 49 01 00

----- Του γένους Sepiola

---- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

--- Κατεψυγμένα

---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0307 41 91 00

Sepioteuthis spp.)

--- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 41

Sepioteuthis spp.)

Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.).

-- Άλλα

0307 39
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------ Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica

------ Άλλα

----- Ommastrephes sagittatus

----- Άλλα

0307 49 35 00

0307 49 38 00

0307 49 51 00

0307 49 59 00

----- Άλλα

0307 49 99 00

-- Άλλα

--- Κατεψυγμένα

--- Άλλα

- Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

0307 59

0307 59 10 00

0307 59 90 00

0307 60 00 00
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-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 51 00 00

- Χταπόδια (Octopus spp.)

----- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

Sepioteuthis spp.)

---- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp.,

---- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

0307 49 91 00

0307 49 71 00

------ Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

0307 49 33 00

--- Άλλα

------ Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0307 49 31 00
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- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα
προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα
μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

-- Άλλα

0307 91 00 00

0307 99

---- Μέδουσες (Rhopilema spp.)

---- Άλλα

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ
ΦΥΣΙΚΟ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ
ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα και δεν
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %

-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

-- Άλλα

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

0307 99 15 00

0307 99 18 00

0307 99 90 00

04

0401 10

0401 10 10 00

0401 10 90 00

0401 20
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--- Άλλα

0401 20 19 00

-- Που υπερβαίνει το 3 %

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

0401 20 11 00

-- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

υπερβαίνει το 6 %

---- Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae

0307 99 13 00

0401

---- Illex spp.

0307 99 11 00

--- Κατεψυγμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Άλλα

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

0401 20 99 00

0401 30

--- Άλλα

0401 30 19 00

--- Άλλα

0401 30 39 00

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

0402

0402 10 91 00

--- Άλλα

0402 10 19 00
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--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

-- Άλλα

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

λιπαρών ουσιών που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος

0402 10 11 00

0402 10

--- Άλλα

0401 30 99 00

άλλων γλυκαντικών

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

0401 30 91 00

-- Που υπερβαίνει το 45 %

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

0401 30 31 00

-- Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

0401 30 11 00

-- Που δεν υπερβαίνει το 21 %

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0401 20 91 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

20% μείωση σε 5 έτη

30% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4489

----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11 % αλλά

0402 21 19 00

-- Άλλα

0402 29

----- Άλλα

0402 29 19 00
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--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

---- Άλλα

βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά

---- Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά,

0402 29 15 00

0402 29 11 00

---- Άλλα

0402 21 99 00

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 21 91 00

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

δεν υπερβαίνει το 27 %

----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11 %

---- Άλλα

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 1,5 %

- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 21 17 00

0402 21 11 00

0402 21

0402 10 99 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
20% μείωση σε 5 έτη

4490

---- Άλλα

0402 91 19 00

---- Άλλα

0402 91 39 00

---- Άλλα

0402 91 59 00

-- Άλλα

0402 99

0402 99 11 00

---- Άλλα

0402 91 99 00
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---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 91 91 00

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 91 51 00

που δεν υπερβαίνει το 45 %

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 91 31 00

δεν υπερβαίνει το 10 %

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 %

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 91 11 00

0402 91

---- Άλλα

0402 29 99 00

- Άλλα

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 29 91 00

ΣΟ 2008
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4491

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά
που δεν υπερβαίνει το 45 %
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

---- Άλλα

0402 99 31 00

0402 99 39 00

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

0403

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 13 00

0403 10 19 00

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 33 00

0403 10 39 00
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---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 31 00

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 11 00

βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά

-- Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

---- Άλλα

0402 99 99 00

0403 10

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 99 91 00

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 99 19 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4492

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

---- Που υπερβαίνει το 27 %

0403 10 53 00

0403 10 59 00

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

---- Που υπερβαίνει το 6 %

- Άλλα

0403 10 93 00

0403 10 99 00

0403 90

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0403 90 13 00

0403 90 19 00

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

0403 90 33 00
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----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90 31 00

---- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90 11 00

βάρος σε λιπαρές ουσίες

---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά

--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

-- Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου

---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 91 00

γάλα

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το

---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος

-- Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 10 51 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7

7

7

7

7

7

50% μείωση σε 7 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4493

----- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

----- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90 53 00

0403 90 59 00

----- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

----- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90 63 00

0403 90 69 00

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

---- Που υπερβαίνει το 27 %

0403 90 73 00

0403 90 79 00

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90 93 00

0403 90 99 00
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---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 90 91 00

γάλα

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το

---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90 71 00

σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα

--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος

-- Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

----- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 90 61 00

---- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

βάρος σε λιπαρές ουσίες

---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά

--- Άλλα

----- Που υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 90 51 00

0403 90 39 00

ΣΟ 2008
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10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

50% μείωση σε 7 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

7

7

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4494

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 04 00

0404 10 06 00

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 14 00

0404 10 16 00

----- Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δε υπερβαίνει το 27 %

0404 10 28 00
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----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 26 00

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

άζωτο × 6,38)

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 12 00

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά

-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

- Ορός γάλακτος, τροποποιημένος ή μη, έστω και συμπυκνωμένος ή με προσθήκη

ούτε περιλαμβάνονται αλλού

έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, που δεν κατονομάζονται

γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούνται από φυσικά συστατικά του γάλακτος,

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 02 00

0404 10

0404

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7

7

7

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

50% μείωση σε 7 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4495

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 36 00

0404 10 38 00

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 52 00

0404 10 54 00

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 62 00

0404 10 72 00

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

0404 10 58 00

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %
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---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

άζωτο × 6,38)

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 56 00

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 48 00

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά

-- Άλλα

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 34 00

0404 10 32 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4496

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 76 00

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

- Άλλα

0404 10 82 00

0404 10 84 00

0404 90

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

--- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 90 23 00

0404 90 29 00

--- Που υπερβαίνει το 27 %

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαγακτικές

0404 90 89 00

0405

0405 10

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

0404 90 83 00

--- Φυσικό βούτυρο
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-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %

- Βούτυρο

λιπαρές ύλες για επάλειψη

--- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 90 81 00

-- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 90 21 00

σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 78 00

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 74 00

ΣΟ 2008
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Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4497

--- Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί

--- Βούτυρο από ορό γάλακτος

-- Άλλο

- Γαγακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και
κατώτερης του 60 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά
που δεν υπερβαίνει το 75 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν
υπερβαίνει το 80 %
- Άλλα

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και
περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 %
-- Άλλα

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

- Τυριά νωπά (που δεν έχουν υποστεί ωρίμανση), στα οποία περιλαμβάνεται και το
τυρί από ορό γάλακτος, και πηγμένο γάλα για τυρί
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %

-- Άλλα

- Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

-- Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»),
παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη
λεπτοαλεσμένων χορταρικών

0405 10 30 00

0405 10 50 00

0405 10 90 00

0405 20

0405 20 10 00

0405 90 10 00

0406

0406 10

0406 10 20 00

0406 10 80 00

0406 20

0406 20 10 00

0405 90 90 00

0405 90

0405 20 90 00
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---- Άλλο

0405 10 19 00

0405 20 30 00

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0405 10 11 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

3

5

5

7

30% μείωση σε 5 έτη

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

30% μείωση σε 5 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
30% μείωση σε 5 έτη

4498

- Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά με στίγματα για
την παρασκευή των οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti
-- Roquefort

-- Gorgonzola

-- Άλλα

- Άλλα τυριά

-- Που προορίζονται για μεταποίηση

0406 40

0406 40 10 00

0406 40 50 00

0406 40 90 00

0406 90

0406 90 01 00

--- Emmental

--- Gruyère, sbrinz

0406 90 13 00

0406 90 15 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 71

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %

0406 30 90 00

-- Άλλα

---- Που υπερβαίνει το 48 %

0406 30 39 00

-- Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των
emmental, gruyère και appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με
χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), συσκευασμένα για τη λιανική πώληση,
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης ή ίσης
του 56 %
-- Άλλα

0406 30 10 00

0406 30 31 00

- Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

0406 30

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και
περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης
---- Που δεν υπερβαίνει το 48 %

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 20 90 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

5

5

5

5

5

5

50% μείωση σε 5 έτη

50% μείωση σε 5 έτη

50% μείωση σε 5 έτη

7

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4499

--- Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine

--- Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»),

0406 90 18 00

0406 90 19 00

--- Tilsit

--- Butterkäse

--- Kashkaval

--- Φέτα

--- Κεφαλοτύρι

--- Finlandia

--- Jarlsberg

0406 90 25 00

0406 90 27 00

0406 90 29 00

0406 90 32 00

0406 90 35 00

0406 90 37 00

0406 90 39 00

0406 90 61 00

0406 90 50 00

--- Edam

0406 90 23 00

------- Grana padano, parmigiano reggiano
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----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %
και περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη
------ Που δεν υπερβαίνει το 47 %

---- Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από
δέρμα προβάτου ή κατσίκας
---- Άλλα

--- Άλλα

--- Cheddar

0406 90 21 00

λεπτοαλεσμένων χορταρικών

παρασκευασμένα με βάση το αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη

--- Bergkäse, appenzell

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 90 17 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4500

------- Άλλα

0406 90 69 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

------- Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

------- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

------- Gouda

------- Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

------- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby,

0406 90 75 00

0406 90 76 00

0406 90 78 00

0406 90 79 00

0406 90 81 00

------- Brie

------- Κεφαλογραβιέρα, κασέρι

0406 90 84 00

0406 90 85 00

-------- Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %

-------- Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

------ Που υπερβαίνει το 72 %

----- Άλλα

-- -- -- Τυρί από αγελαδινό γάλα σε δοχεία που περιέχουν άρμη

0406 90 87 00

0406 90 88 00

0406 90 93 00

0406 90 99

0406 90 99 10
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-------- Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %

0406 90 86 00

------- Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη

------- Camembert

0406 90 82 00

monterey

------- Provolone

0406 90 73 00

------ Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

------- Fiore sardo, pecorino

0406 90 63 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4501

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

0407 00

--- Άλλων

-- Άλλα

- Άλλα

Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα,

0407 00 19 00

0407 00 30 00

0407 00 90 00

0408

--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

--- Άλλοι

-- Άλλοι

--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

0408 11 20 00

0408 11 80 00

0408 19

0408 19 20 00

---- Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων

0408 19 89 00
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---- Σε υγρή κατάσταση

0408 19 81 00

--- Άλλοι

-- Αποξεραμένοι

0408 11

- Κρόκοι αυγών

διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς

--- Γάλων ή χηνών

0407 00 11 00

-- Αυγά για επώαση

- Αυγά πουλερικών ορνιθώνα

-- -- -- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 90 99 90

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

12

12

5

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

7

7

7

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

0

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4502

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

--- Άλλα

Μέλι φυσικό

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε

0408 91 80 00

0408 99

0408 99 20 00

0408 99 80 00

0409 00 00 00

0410 00 00 00

0504 00 00 00
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Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των
ψαριών, νωπά , διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη,
αποξεραμένα ή καπνιστά

- Άλλα

0502 90 00 00

[0503]

- Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

ψηκτροποιία. Απορρίμματα των τριχών αυτών

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

Απορρίμματα τριχών κεφαλής ανθρώπου

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ακατέργαστες, έστω και πλυμένες ή απολιπασμένες.

ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ

0502 10 00 00

0502

0501 00 00 00

05

--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0408 91 20 00

περιλαμβάνονται αλλού

-- Αποξεραμένα

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0408 91

ΣΟ 2008

5

20

20

20

20

13

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4503

-- Ακατέργαστα

-- Άλλα

- Άλλα

Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά

0505 10 10 00

0505 10 90 00

0505 90 00 00

0506

- 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 απορρίμματα από αυτές τις ύλες
- Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο

- Άλλα

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

0506 90 00 00

0507

0507 10 00 00

0507 90 00 00

0508 00 00 00
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- Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

0506 10 00 00

αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

επεξεργασμένα (όχι όμως κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή

- Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα

διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με σκοπό τη

φτερών (έστω και κομμένα στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά

Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0505 10

0505

ΣΟ 2008

20

20

20

20

20

20

20

20

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5

5

5

20% μείωση σε 5 έτη

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4504

-- Άλλα

--- Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη

0511 91 90 00

0511 99

0511 99 10

---- Ακατέργαστοι

---- Άλλοι

--- Άλλα

-- - έμβρυα βοοειδών

-- - Άλλα

0511 99 31 00

0511 99 39 00

0511 99 85

0511 99 85 10

0511 99 85 90
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-- -- Άλλα

0511 99 10 90

--- Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

-- -- Τένοντες και σύνδεσμοι (για ιατρικούς σκοπούς)

0511 99 10 10

κατεργασμένα δέρματα

--- Άλλα

0511 91 10 00

- Άλλα

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω
και αποξεραμένη. Αδένες και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών 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
- Σπέρμα ταύρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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

0511 91

0511 10 00 00

0511

0510 00 00 00

ΣΟ 2008

0

0

5

5

5

0

5

0

0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

0

0

5

20% μείωση σε 5 έτη

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4505

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική
νάρκη, σε βλάστηση ή σε άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου
άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212
- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική

0601

-- Ναρκίσσων

-- Τουλιπών

-- Γλαδιόλας

-- Άλλων

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

-- Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών

-- Άλλων

Άλλα φυτά ζωντανά (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες τους), μοσχεύματα
και μπόλια. Λευκό (φύτρα) μανιταριών
- Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

-- Αμπέλου

-- Άλλα

0601 10 20 00

0601 10 30 00

0601 10 40 00

0601 10 90 00

0601 20

0601 20 10 00

0601 20 30 00

0601 20 90 00

0602

0602 10

0602 10 10 00

0602 10 90 00
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-- Υακίνθων

0601 10 10 00

νάρκη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

06

0601 10

ΤΜΗΜΑ II - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

II

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4506

- Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

- Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

-- Μη μπολιασμένες

-- Μπολιασμένες

- Άλλα

-- Λευκό (φύτρα) μανιταριών

-- Φυτά ανανά

-- Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

0602 30 00 00

0602 40

0602 40 10 00

0602 40 90 00

0602 90

0602 90 10 00

0602 90 20 00

0602 90 30 00

------ Άλλα

0602 90 49 00

---- Άλλα φυτά της υπαίθρου

------ Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά

----- Άλλα

----- Δένδρα του δάσους
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---- Δέντρα, δενδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμυοι

--- Φυτά της υπαίθρου

0602 90 45 00

0602 90 41 00

-- Άλλα

0602 20 90 00

-- Άλλα

-- Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα

μπολιασμένα ή μη

- Δένδρα, χαμόδενδρα, δενδρύλλια και θάμνοι, που δίνουν βρώσιμους καρπούς,

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0602 20 10 00

0602 20

ΣΟ 2008

15

15

15

10

10

10

5

5

20

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

1

1

5

1

50% μείωση σε 5 έτη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4507

----- Άλλα

Άνθη και μπουμπούκια ανθέων, κομμένα, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις, νωπά,

0602 90 99 00

0603

-- Τριαντάφυλλα

-- - Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- - Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

-- Γαρίφαλλα:

-- - Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- - Από 1η Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

-- Oρχιδέες:

-- - Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- - Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

0603 11 00

0603 11 00 10

0603 11 00 90

0603 12 00

0603 12 00 10

0603 12 00 90

0603 13 00

0603 13 00 10

0603 13 00 90

- Νωπά
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αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα

----- Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοσιδή

---- Άλλα

---- Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0602 90 91 00

0602 90 70 00

----- Άλλα

0602 90 59 00

--- Φυτά εσωτερικών χώρων

----- Πολυετή φυτά

0602 90 51 00
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4508

-- - Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- - Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

-- Άλλα

--- Γλαδιόλες

-- -- Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- -- Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

-- - Άλλα:

-- -- Από 1η Ιουνίου έως 31 Οκτωβρίου

-- -- Από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαΐου

- Άλλα

Φυλλώματα, φύλλα, κλαδιά και άλλα μέρη φυτών, χωρίς άνθη ούτε μπουμπούκια

0603 14 00 10

0603 14 00 90

0603 19

0603 19 10

0603 19 10 10

0603 19 10 90

0603 19 90

0603 19 90 10

0603 19 90 90

0603 90 00 00

0604

-- Λειχήνες ταράνδων

-- Άλλα

0604 10 10 00

0604 10 90 00

-- Νωπά

--- Χριστουγεννιάτικα δέντρα

0604 91

0604 91 20 00

- Άλλα

- Βρύα και λειχήνες

0604 10

παρασκευασμένα
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νωπά, αποξεραμένα, λευκασμένα, βαμμένα, διαβρεγμένα ή αλλιώς

ανθέων, και πρασινάδες, βρύα και λειχήνες, για ανθοδέσμες ή διακοσμήσεις,

-- Χρυσάνθεμα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0603 14 00
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4509

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Απλώς αποξεραμένα

-- -- Από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

-- -- Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

-- - Άλλα:

-- -- Από 1η Νοεμβρίου έως 30 Απριλίου

-- -- Από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

- Για σπορά

- Άλλες

-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου

0604 91 90 00

0604 99

0604 99 10

0604 99 10 10

0604 99 10 90

0604 99 90

0604 99 90 10

0604 99 90 90

07

0701

0701 10 00 00

0701 90

0701 90 10 00

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή

0702 00 00 00

0703
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--- Άλλες

0701 90 90 00

διατηρημένα με απλή ψύξη

--- Πρώιμες, από 1 Ιαυνοαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

0701 90 50 00

-- Άλλες

--- Κλαδιά κωνοφόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0604 91 40 00
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Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4510

--- Άλλα

-- Ασκαλώνια

- Σκόρδα

- Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά

Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια

0703 10 19 00

0703 10 90 00

0703 20 00 00

0703 90 00 00

0704

- Άλλα

-- Κράμβες λευκές και κόκκινες

-- Άλλα

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

0704 90

0704 90 10 00

0704 90 90 00

0705

-- Άλλα

0705 19 00 00

- Ραδίκια

-- Στρογγυλά

0705 11 00 00

- Μαρούλια
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- Λαχανάκια Βρυξελλών

0704 20 00 00

απλή ψύξη

- Κουνουπίδια και μπρόκολα

0704 10 00 00

βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

--- Για σπορά

-- Κρεμμύδια

- Κρεμμύδια και ασκαλώνια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0703 10 11 00

0703 10
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4511

-- Άλλα

Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα,

0705 29 00 00

0706

- Άλλα

-- Ραπανοσέλινα

-- Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)

-- Άλλα

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Αγγούρια

- Αγγουράκια

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Μπιζέλια (Pisum sativum)

- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

- Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Σπαράγγια

- Μελιτζάνες

0706 90

0706 90 10 00

0706 90 30 00

0706 90 90 00

0707 00

0707 00 05 00

0707 00 90 00

0708

0708 10 00 00

0708 20 00 00

0708 90 00 00

0709

0709 20 00 00

0709 30 00 00
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- Καρότα και γογγύλια

0706 10 00 00

ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

-- Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0705 21 00 00
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4512

--- Είδους chanterelles

--- Είδους cèpes

--- Τρούφες

--- Άλλα

- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

-- Γλυκοπιπεριές

0709 59 10 00

0709 59 30 00

0709 59 50 00

0709 59 90 00

0709 60

0709 60 10 00

- Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια

0709 70 00 00

-- Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.)

-- Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες

0709 90 10 00

0709 90 20 00
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- Άλλα

0709 90

γίγαντες)

--- Άλλες

ρητινοειδών

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή

ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum

--- Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή

0709 60 99 00

0709 60 95 00

0709 60 91 00

-- Άλλα

0709 59

-- Άλλες

-- Μανιτάρια του γένους Agaricus

- Μανιτάρια και τρούφες

- Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0709 51 00 00

0709 40 00 00
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κατάργησης

4513

--- Άλλες

-- Κάππαρη

-- Μάραθο

-- Γλυκό καλαμπόκι

-- Κολοκυθάκια

-- Αγκινάρες

-- Άλλα

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

- Πατάτες

0709 90 39 00

0709 90 40 00

0709 90 50 00

0709 90 60 00

0709 90 70 00

0709 90 80 00

0709 90 90 00

0710

0710 10 00 00

-- Άλλα

- Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και χρυσολάχανα (σπανάκια

0710 29 00 00

0710 30 00 00

- Γλυκό καλαμπόκι

- Άλλα λαχανικά

-- Ελιές

0710 40 00 00

0710 80

0710 80 10 00
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-- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 22 00 00

γίγαντες)

-- Μπιζέλια (Pisum sativum)

0710 21 00 00

- Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό

--- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

-- Ελιές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0709 90 31 00
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4514

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Άλλες

0710 80 59 00

--- Άλλα

-- Ντομάτες

-- Αγκινάρες

-- Σπαράγγια

-- Άλλα

- Μείγματα λαχανικών

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη,

0710 80 69 00

0710 80 70 00

0710 80 80 00

0710 80 85 00

0710 80 95 00

0710 90 00 00

0711

- Αγγούρια και αγγουράκια

0711 40 00 00

-- Μανιτάρια του γένους Agaricus
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-- Άλλες

0711 20 90 00

0711 51 00 00

-- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

0711 20 10 00

- Μανιτάρια και τρούφες

- Ελιές

0711 20

για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά ακατάλληλα

θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που

--- Του γένους Agaricus

0710 80 61 00

-- Μανιτάρια

--- Γλυκοπιπεριές

-- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

0710 80 51 00
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4515

--- Κάππαρη

--- Άλλα

-- Μείγματα λαχανικών

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

0711 90 70 00

0711 90 80 00

0711 90 90 00

0712

-- Ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.)

-- Τρεμέλες (Tremella spp.)

-- Άλλα

- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

-- Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένες
-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

0712 32 00 00

0712 33 00 00

0712 39 00 00

0712 90

0712 90 05 00
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-- Μανιτάρια του γένους Agaricus

0712 31 00 00

- Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες

--- Κρεμμύδια

0711 90 50 00

0712 20 00 00

--- Γλυκό καλαμπόκι

γλυκοπιπεριές

--- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις

0711 90 30 00

0711 90 10 00

- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

0711 90

-- Λαχανικά

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0711 59 00 00
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4516

--- Άλλο

-- Ντομάτες

-- Καρότα

-- Άλλα

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

- Μπιζέλια (Pisum sativum)

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Ρεβίθια (garbanzos)

0712 90 19 00

0712 90 30 00

0712 90 50 00

0712 90 90 00

0713

0713 10

0713 10 10 00

0713 10 90 00

0713 20 00 00

-- Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis)

-- Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris)

--- Που προορίζονται για σπορά

--- Άλλα

-- Άλλα

- Φακές

0713 32 00 00

0713 33

0713 33 10 00

0713 33 90 00

0713 39 00 00

0713 40 00 00
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-- Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 31 00 00

- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

--- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0712 90 11 00
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4517

-- Σβόλοι που λαμβάνονται από αλεύρια και σιμιγδάλια

0714 10

0714 10 10 00

-- Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

-- Άλλες

- Άλλα

0714 20 10 00

0714 20 90 00

0714 90

0714 90 90 00

0714 90 19 00

0714 90 11 00

-- Άλλα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 90

-- Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή
περιεκτικότητα σε άμυλο
--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και
ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα
--- Άλλα

- Γλυκοπατάτες

0714 20

0714 10 99 00

--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και
ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και τεμαχισμένα
--- Άλλα

0714 10 91 00

-- Άλλα

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια),
γλυκοπατάτες και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο
ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή αποξεραμένα,
έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη
(ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)
- Ρίζες μανιόκας

0714

0713 90 00 00

- Κουκία (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και
Vicia faba var. minor)
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0713 50 00 00
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-- Άλλα

0801 11 00 00

0801 19 00 00

-- Χωρίς κέλυφος

0801 22 00 00

-- - Άλλα

-- Χωρίς κέλυφος:

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

-- Με κέλυφος

0801 31 00 90

0801 32 00

0801 32 00 10

0802

0802 11 10

0802 11

- Αμύγδαλα

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

--- Πικρά

-- - σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

0801 31 00 10

0801 32 00 90

-- Με κέλυφος

0801 31 00

- Καρύδια ανακαρδιοειδών

-- Με κέλυφος

0801 21 00 00

- Καρύδια Βραζιλίας

-- Αποξεραμένες

0801

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ
Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, νωπά ή
ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους
- Καρύδες

08
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-- -- Άλλα

-- - Άλλα:

-- -- σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

-- -- Άλλα

-- Χωρίς κέλυφος

--- Πικρά

-- -- σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

-- -- Άλλα

-- Άλλα:

-- -- σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

-- -- Άλλα

0802 11 10 90

0802 11 90

0802 11 90 10

0802 11 90 90

0802 12

0802 12 10

0802 12 10 10

0802 12 10 90

0802 12 90

0802 12 90 10

0802 12 90 90

-- - σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

-- - Άλλα

-- Χωρίς κέλυφος:

-- - σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου τουλάχιστον 10 kg

-- - Άλλα

0802 21 00 10

0802 21 00 90

0802 22 00

0802 22 00 10

0802 22 00 90
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-- Με κέλυφος

0802 21 00

- Φουντούκια (Corylus spp.)

-- -- σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 10 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0802 11 10 10
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-- Χωρίς κέλυφος

- Κάστανα (Castanea spp.)

- Φιστίκια

- Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)

- Άλλα

-- Καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια pecan

-- Καρποί γλυκοκουκουναριών

-- Άλλα

-- - σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου τουλάχιστον 10 kg

-- - Άλλα

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή

0802 32 00 00

0802 40 00 00

0802 50 00 00

0802 60 00 00

0802 90

0802 90 20 00

0802 90 50 00

0802 90 85

0802 90 85 10

0802 90 85 90

0803 00

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες

0804

- Χουρμάδες
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- Ξερές

0803 00 90 00

0804 10 00 00

-- Άλλες

0803 00 19 00

και μαγγούστες, νωπά ή ξερά

-- Του είδους των Αντιλλών

0803 00 11 00

- Νωπές

ξερές

-- Με κέλυφος

- Καρύδια κοινά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0802 31 00 00
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-- Νωπά

-- Ξερά

- Ανανάδες

- Αχλάδια της ποικιλίας avocats

- Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

- Πορτοκάλια

-- Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

-- Άλλα

- Μανταρίνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas).

0804 20 10 00

0804 20 90 00

0804 30 00 00

0804 40 00 00

0804 50 00 00

0805

0805 10

0805 10 20 00

0805 10 80 00

0805 20

-- Του είδους tangerines

-- Άλλα

- Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

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

0805 20 70 00

0805 20 90 00

0805 40 00 00

0805 50

-- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)
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-- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

0805 20 50 00

0805 50 10 00

-- Του είδους monreales και satsumas

0805 20 30 00

Citrus latifolia)

-- Κλημεντίνες (clémentines)

0805 20 10 00

Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών

- Σύκα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0804 20
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- Άλλα

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

- Νωπά

-- Επιτραπέζια

-- Άλλα

- Ξερά (σταφίδες)

-- Σταφίδα μαύρη κορινθιακή

-- Σουλτανίνες

-- Άλλες

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

0805 90 00 00

0806

0806 10

0806 10 10 00

0806 10 90 00

0806 20

0806 20 10 00

0806 20 30 00

0806 20 90 00

0807

-- Καρπούζια

-- - Από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

-- - Από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου

-- Άλλα:

-- - Από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

-- - Από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου

- Καρποί παπαίας

0807 11 00

0807 11 00 10

0807 11 00 90

0807 19 00

0807 19 00 10

0807 19 00 90

0807 20 00 00
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- Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια)

νωπά

-- Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0805 50 90 00
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-- Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου
μέχρι 15 Δεκεμβρίου
-- Άλλα

-- -- Από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

-- -- Από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου

- Αχλάδια και κυδώνια

0808 10 10 00

0808 10 80 10

0808 10 80 90

0808 20

-- -- Από 1η Απριλίου έως 30 Νοεμβρίου

-- Κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και
nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά
- Βερίκοκα

- Κεράσια

-- Βύσσινα (Prunus cerasus)

-- Άλλα

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

0808 20 50 90

0808 20 90 00

0809

0809 10 00 00

0809 20

0809 20 05 00

0809 20 95 00

0809 30
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-- -- Από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Μαρτίου

0808 20 50 10

0808 20 50

--- Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου
μέχρι 31 Δεκεμβρίου
--- Άλλα

0808 20 10 00

-- Αχλάδια

- Μήλα

0808 10

0808 10 80

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0808
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- Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

-- Δαμάσκηνα

-- Αγριοδαμάσκηνα

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

- Φράουλες

- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

-- Σμέουρα

-- Άλλα

- Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium

-- Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea)

-- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

-- Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium corymbosum

-- Άλλα

- Ακτινίδια (κίουι)

- Durian (δούριο το ζιβέθινο)

- Άλλα

-- Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί

0809 40

0809 40 05 00

0809 40 90 00

0810

0810 10 00 00

0810 20

0810 20 10 00

0810 20 90 00

0810 40

0810 40 10 00

0810 40 30 00

0810 40 50 00

0810 40 90 00

0810 50 00 00

0810 60 00 00

0810 90

0810 90 30 00
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-- Άλλα

0809 30 90 00

της σαπότης

-- Μπρουνιόν και νεκταρίνια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0809 30 10 00
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-- Καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της

0810 90 40 00

--- Άλλα

-- Άλλα

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό,

0810 90 70 00

0810 90 95 00

0811

--- Άλλες

-- Άλλες

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

0811 10 19 00

0811 10 90 00

0811 20

0811 20 31 00

--- Σμέουρα
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--- Άλλα

0811 20 19 00

-- Άλλα

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

0811 20 11 00

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

- Φράουλες

0811 10 11 00

0811 10

--- Φραγκοστάφυλα κόκκινα

0810 90 60 00

κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

--- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

0810 90 50 00

-- Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis)

καράμβολας) και πιταχάγιες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Φραγκοστάφυλα κόκκινα

--- Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

--- Άλλα

- Άλλα

0811 20 51 00

0811 20 59 00

0811 20 90 00

0811 90

---- Άλλα

0811 90 19 00

---- Άλλα

0811 90 39 00

---- Βύσσινα (Prunus cerasus)

---- Άλλα

--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

--- Άλλα

0811 90 75 00

0811 90 80 00

0811 90 85 00

0811 90 95 00

--- Κεράσια
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--- Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium

0811 90 70 00

angustifolium

--- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0811 90 50 00

-- Άλλα

---- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

0811 90 31 00

--- Άλλα

---- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

0811 90 11 00

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

--- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0811 20 39 00

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
10

3

0

3

50% μείωση σε 5 έτη

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4527

0813 10 00 00
0813 20 00 00
0813 30 00 00
0813 40
0813 40 10 00
0813 40 30 00
0813 40 50 00

0812 90 98 00
0813

0812 10 00 00
0812 90
0812 90 10 00
0812 90 20 00
0812 90 30 00
0812 90 40 00
0812 90 70 00

0812

ΣΟ 2008
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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:
- Κεράσια
- Άλλα:
-- Βερίκοκα
-- Πορτοκάλια
-- Καρποί παπαίας
-- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
-- Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα
ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la
passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) πιταχάγιες και τροπικοί καρποί
-- Άλλα
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806.
Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου αυτού:
- Βερίκοκα
- Δαμάσκηνα
- Μήλα
- Άλλοι καρποί και φρούτα
-- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines
-- Αχλάδια
-- Καρποί παπαίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

0
0
20% μείωση σε 5 χρόνια
3
3
3

0
0
20
12
12
12

5

20% μείωση σε 5 χρόνια
5
5
5
5

20
20
20
20
20

20

20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4528

0813 50 91 00
0813 50 99 00
0814 00 00 00

0813 50 31 00
0813 50 39 00
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-- Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των
κλάσεων 0801 και 0802
--- Από τροπικούς καρπούς
--- Άλλα
-- Άλλα μείγματα
--- Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα
--- Άλλα
Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών),
νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες
ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και
αποξεραμένες

5
5
20

5
5

5

--- Με δαμάσκηνα

0813 50 19 00

0813 50 15 00

5

5

---- Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς του
jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρπούς
της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες
---- Άλλα

0813 50 12 00

-- Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των
κλάσεων 0801 μέχρι 0806
--- Χωρίς δαμάσκηνα:

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

0813 50

12

12

-- Μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς
(fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες
-- Άλλα

0813 40 70 00

0813 40 95 00

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Καρποί οξυφοίνικα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0813 40 60 00
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0
0

-- Με καφεΐνη:

---για βιομηχανική μεταποίηση

--- Άλλα

-- Χωρίς καφεΐνη

0901 11 00

0901 11 00 10

0901 11 00 90

0901 12 00 00

5

0
20

10
10

0
10

-- Χωρίς καφεΐνη

- Άλλα

-- Κελύφη και φλούδες καφέ

-- Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

- Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που δεν
υπερβαίνει τα 3 kg
-- σε συσκευασίες

-- Άλλα

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

-- σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 kg

-- Άλλα

0901 22 00 00

0901 90

0901 90 10 00

0901 90 90 00

0902

0902 10 00

0902 10 00 10

0902 10 00 90

0902 20 00

0902 20 00 10

0902 20 00 90
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5

-- Με καφεΐνη

0901 21 00 00

- Καφές καβουρντισμένος

0

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ.
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες του
μείγματος
- Καφές μη καβουρντισμένος

0901

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9- ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09

ΣΟ 2008

3

0

3

3

5

0

5

5

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4530

0906 11 00 00

0904 20 10 00
0904 20 30 00
0904 20 90 00
0905 00 00 00
0906

0904 11 00 00
0904 12 00 00
0904 20

0902 30 00 10
0902 30 00 90
0902 40 00
0902 40 00 10
0902 40 00 90
0903 00 00 00
0904

0902 30 00

ΣΟ 2008

-- Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume)
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- Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, σε άμεσες συσκευασίες
με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 3 kg:
-- σε συσκευασίες
-- Άλλα
- Τσάι μαύρο (που έχει υποστεί ζύμωση) και τσάι από μερική ζύμωση, με άλλη συσκευασία:
-- τσάι σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 kg
-- Άλλα
Ματέ
Πιπέρι (του είδους Piper). Πιπέρια του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, αποξεραμένα ή
θρυμματισμένα ή σε σκόνη:
- Πιπέρι
-- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη
-- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη
- Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη
-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη
--- Γλυκοπιπεριές
--- Άλλα
-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη
Βανίλια
Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου
- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
3
5

0
10
5

0
0

3
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4531

0
0

0
0
0

- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων

- Μοσχοκάρυδα

- Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

- Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδή, μάραθου, κορίανδρου,

0906 20 00 00

0907 00 00 00

0908

0908 10 00 00

0908 20 00 00

0908 30 00 00

0909

0
0
0

0
0

- Σπέρματα κύμινου

- Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου)

- Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου)

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα μπαχαρικά

- Ζιγγίβερι

- Κρόκος (ζαφορά)

-- Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη

-- Θρυμματισμένος ή σε σκόνη

- Curcuma

0909 30 00 00

0909 40 00 00

0909 50 00 00

0910

0910 10 00 00

0910 20

0910 20 10 00

0910 20 90 00

0910 30 00 00
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0

- Σπέρματα κορίανδρου

0909 20 00 00

0

0

0

- Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή

0909 10 00 00

κύμινου, αγριοκύμινου (κάρου) ή κέδρου (αρκεύθου)

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0906 19 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4532

--- Σπόροι μοσχόσιτου

0910 99 10 00

0
0

---- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

--- Φύλλα δάφνης

--- Curry

0910 99 39 00

0910 99 50 00

0910 99 60 00

0
0

0
10

---- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

---- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10- ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σιτάρι και σμιγάδι

- Σιτάρι σκληρό

-- Σκληρό σιτάρι για σπορά

-- Άλλα

0910 99 91 00

0910 99 99 00

10

1001

1001 10 00

1001 10 00 10

1001 10 00 90

--- Άλλα

0

----- Άλλο

0910 99 33 00

0

0

----- Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)

0910 99 31 00

---- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη
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-- Άλλα

0910 99

--- Θυμάρι

0

--- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0910 91 90 00

0

0

--- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

0910 91 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

- Άλλα μπαχαρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0910 91

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4533

-- Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά

1001 90 10 00

20

5
5
5

Σίκαλη

Κριθάρι

- Για σπορά

- Άλλο

Βρώμη

Καλαμπόκι

- Για σπορά

1002 00 00 00

1003 00

1003 00 10 00

1003 00 90 00

1004 00 00 00

1005

1005 10

0
0
0
0
0
10

--- Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross

--- Υβρίδιο τριών σειρών

--- Υβρίδιο απλό

--- Άλλο

-- Άλλο

- Άλλο

1005 10 11 00

1005 10 13 00

1005 10 15 00

1005 10 19 00

1005 10 90 00

1005 90 00 00
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10

--- Άλλα

1001 90 99 00

-- Υβρίδιο

0

--- Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1001 90 91 00

-- Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1001 90

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4534

- Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

-- Που προορίζεται για σπορά

1006 10

1006 10 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 10 23 00

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 10 27 00

5

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 10 94 00

--- Σε κόκκους στρογγυλούς
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5

- Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

1006 20

1006 20 11 00

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 10 98 00

-- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 10 96 00

---- Σε κόκκους μακρούς

5

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 10 92 00

--- Άλλo

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 10 25 00

---- Σε κόκκους μακρούς

5

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1006 10 21 00

--- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

-- Άλλο

Ρύζι

1006

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4535

5

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 20 17 00

5

--- Σε κόκκους μεσαίους

1006 20 94 00

5

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

- Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

1006 20 98 00

1006 30

5

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 30 23 00

1006 30 42 00

---- Σε κόκκους στρογγυλούς
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5

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 30 27 00

--- Άλλο

5

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 30 25 00

---- Σε κόκκους μακρούς

5

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 30 21 00

--- Επεξεργασμένο με βραστό νερο (parboiled)

-- Ρύζι μισολευκασμένο

5

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 20 96 00

--- Σε κόκκους μακρούς

5

--- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 20 92 00

-- Άλλο

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

--- Σε κόκκους μακρούς

--- Σε κόκκους μεσαίους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1006 20 15 00

1006 20 13 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4536

2
2

Σόργο σε κόκκους

- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

- Άλλο

1007 00

1007 00 10 00

1007 00 90 00
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5

- Ρύζι σε θραύσματα

1006 40 00 00

5
5

5
5

5
5

5
5

5
5

1006 30 92 00
1006 30 94 00

1006 30 65 00
1006 30 67 00

1006 30 61 00
1006 30 63 00

1006 30 46 00
1006 30 48 00

1006 30 44 00

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1006 30 96 00
1006 30 98 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Σε κόκκους μεσαίους
---- Σε κόκκους μακρούς
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3
-- Ρύζι λευκασμένο
--- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)
---- Σε κόκκους στρογγυλούς
---- Σε κόκκους μεσαίους
---- Σε κόκκους μακρούς
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3
--- Άλλο
---- Σε κόκκους στρογγυλούς
---- Σε κόκκους μεσαίους
---- Σε κόκκους μακρούς
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3
----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

ΣΟ 2008

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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1
20

- Άλλα δημητριακά

-- Τριτικάλ

-- Άλλα

--- άγριο ρύζι, κόκκος Zizania aquatica, που χρησιμοποιείται στη διατροφή

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.

1008 90

1008 90 10 00

1008 90 90

1008 90 90 10

1008 90 90 90

11

15

20
20

- Σμιγαδιού

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού

- Αλεύρι σίκαλης

- Αλεύρι καλαμποκιού

-- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος

-- Άλλα

1101 00 90 00

1102

1102 10 00 00

1102 20

1102 20 10 00

1102 20 90 00
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15

-- Σιταριού μαλακού και όλυρας

1101 00 15 00

20

15

-- Σιταριού σκληρού

- Σιταριού

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

1101 00 11 00

1101 00

5

- Κεχρί το μακρό

1008 30 00 00

INOYΛINH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

20

- Κεχρί

1008 20 00 00

20

20

- Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)

1008 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1008

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

0

0

5

0

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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20
20
20

20
20

20
20

20
20
20
20
20

20
20

-- Αλεύρι κριθαριού

-- Αλεύρι βρώμης

-- Άλλα

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά
- Πλιγούρια και σιμιγδάλια
-- Σιταριού

--- Σιταριού σκληρού

--- Σιταριού μαλακού και όλυρας

-- Καλαμποκιού

--- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος

--- Άλλα

-- Άλλων δημητριακών

--- Σίκαλης

--- Κριθαριού

--- Βρώμης

--- Ρυζιού

--- Άλλα

- Συσσωματώματα με μορφή σβόλων

-- Σίκαλης

-- Κριθαριού

1102 90 30 00

1102 90 50 00

1102 90 90 00

1103

1103 11

1103 11 10 00

1103 11 90 00

1103 13

1103 13 10 00

1103 13 90 00

1103 19

1103 19 10 00

1103 19 30 00

1103 19 40 00

1103 19 50 00

1103 19 90 00

1103 20

1103 20 10 00

1103 20 20 00
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20

- Αλεύρι ρυζιού

1102 90 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1102 90

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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4539

20
20
20

20
10

20
20
20

-- Ρυζιού

-- Σιταριού

-- Άλλα

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου,
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο
άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού της κλάσης 1006. Φύτρα
δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα
- Σπόροι πεπλατυσμένοι ή νιφάδες :
-- Βρώμης:
--- Σπόροι πεπλατυσμένοι

--- Νιφάδες

-- Άλλων δημητριακών:

--- Σιταριού

--- Σίκαλης

--- Καλαμποκιού

1103 20 50 00

1103 20 60 00

1103 20 90 00

1104

1104 12
1104 12 10 00

1104 12 90 00

1104 19

1104 19 10 00

1104 19 30 00

1104 19 50 00

1104 19 91 00

---- Νιφάδες ρυζιού

20

20

---- Νιφάδες

1104 19 69 00

--- Άλλοι:

20

---- Σπόροι πεπλατυσμένοι

1104 19 61 00
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20

-- Καλαμποκιού

1103 20 40 00

--- Κριθαριού:

20

Βασικός
δασμολογικός
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-- Βρώμης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1103 20 30 00

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
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4540

1104 29 05 00
1104 29 07 00
1104 29 09 00

1104 29 01 00
1104 29 03 00

1104 23 30 00
1104 23 90 00
1104 23 99 00
1104 29

1104 22 50 00
1104 22 90 00
1104 22 98 00
1104 23
1104 23 10 00

1104 22
1104 22 20 00
1104 22 30 00

1104 19 99 00

ΣΟ 2008
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---- Άλλοι
- 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):
-- Βρώμης
--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)
--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία
«Grütze» ή «grutten»)
--- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
--- Μόνο σπασμένοι
--- Άλλα
-- Καλαμποκιού
--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι
--- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
--- Μόνο σπασμένοι
--- Άλλα
-- Άλλων δημητριακών
--- Κριθαριού
---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)
---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία
«Grütze» ή «grutten»)
---- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
---- Μόνο σπασμένοι
---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20
20
20

20
20

5
5
5

5
5

5
5
5

5

20
20
20
20

5
5
5

5
5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

20
20
20

20
20

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4541

1105 10 00 00
1105 20 00 00

1104 29 81 00
1104 29 85 00
1104 29 89 00
1104 30
1104 30 10 00
1104 30 90 00
1105

1104 29 51 00
1104 29 55 00
1104 29 59 00

1104 29 11 00
1104 29 18 00
1104 29 30 00

ΣΟ 2008
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--- Άλλα
---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι
----- Σιταριού
----- Άλλοι
---- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους
---- Μόνο σπασμένοι
----- Σιταριού
----- Σίκαλης
----- Άλλοι
---- Άλλα
----- Σιταριού
----- Σίκαλης
----- Άλλα
- Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα
-- Σιταριού
-- Άλλα
Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων
(πελέτες), από πατάτες
- Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη
- Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20% μείωση σε 5 χρόνια
50% μείωση σε 5 χρόνια

5
5

20
20

20
20

5
5
5

5
5
5

5
5
5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

20
20
20

20
20
20

20
20
20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4542

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

- Ακαβούρντιστη

1107

1107 10

10

--- Άλλη

1107 10 19 00

10
10
10

--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

--- Άλλη

- Καβουρντισμένη

1107 10 91 00

1107 10 99 00

1107 20 00 00

-- Άλλη

10

--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

1107 10 11 00
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10

-- Άλλα

1106 30 90 00

-- Σιταριού

3

10

3

7

3

3

3

3

5
5

1106 10 00 00
1106 20
1106 20 10 00
1106 20 90 00
1106 30
1106 30 10 00

1106

20
20

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή
κονδύλους της κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8
- Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713
- Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714
-- Mετουσιωμένα
-- Άλλα
- Από προϊόντα του κεφαλαίου 8
-- Μπανάνας

ΣΟ 2008

4543

15
20

15
15
20
15

0
0

-- Πατάτας

-- Μανιόκας (cassave)

-- Άλλα άμυλα κάθε είδους

--- Ρυζιού

--- Άλλα

- Ινουλίνη

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12- ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ
Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

- Άλλα

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

-- Που προορίζονται για σπορά

--- σε συσκευασία με καθαρό βάρος 25 kg και άνω

1108 13 00 00

1108 14 00 00

1108 19

1108 19 10 00

1108 19 90 00

1108 20 00 00

1109 00 00 00

12

1201 00

1201 00 10 00

1201 00 90 00

1202

1202 10

1202 10 10

1202 10 10 10
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10

-- Καλαμποκιού

1108 12 00 00

0

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Σιταριού

- Άμυλα κάθε είδους

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1108 11 00 00

1108

ΣΟ 2008

0

0

0

3

5

3

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4544

0
5
5

0
5

0
0

0
0

--- Άλλα

- Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα

-- σε συσκευασία με καθαρό βάρος 25 kg και άνω

--- Άλλα

Κοπρά

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

- Άλλα

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα

- Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Άλλα

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

1202 10 90 90

1202 20 00

1202 20 00 10

1202 20 00 90

1203 00 00 00

1204 00

1204 00 10 00

1204 00 90 00

1205

1205 10

1205 10 10 00

1205 10 90 00

1205 90 00

1205 90 00 10

1205 90 00 90

1206 00

1206 00 10 00
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5

--- σε συσκευασία με καθαρό βάρος 25 kg και άνω

1202 10 90 10

0

0

-- Άλλα

1202 10 90

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1202 10 10 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4545

5
5

5
5

5
5

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα

- Σπέρματα βαμβακιού

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Σπέρματα σουσαμιού

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Σπέρματα σιναπιού

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

1207

1207 20

1207 20 10 00

1207 20 90 00

1207 40

1207 40 10 00

1207 40 90 00

1207 50

1207 50 10 00

1207 50 90 00

5

--- Που προορίζονται για σπορά

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για σπορά

1207 91 10 00

1207 91 90 00

1207 99

1207 99 15 00

5

5

-- Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

1207 91
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10

-- Άλλα

1206 00 99 00

- Άλλα

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Χωρίς κέλυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1206 00 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4546

5
5

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

- Από κουκιά σόγιας

- Άλλα

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

- Σπέρματα ζαχαρότευτλων

1208

1208 10 00 00

1208 90 00 00

1209

1209 10 00 00

0
0
0
0

--- Άλλων

-- Φεστούκας (fétuque)

--- Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.)

--- Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)

--- Άλλων

-- Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)

-- Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

--- Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)

1209 22 80 00

1209 23

1209 23 11 00

1209 23 15 00

1209 23 80 00

1209 24 00 00

1209 25

1209 25 10 00
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0

--- Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.)

1209 22 10 00

0

0

-- Τριφυλλιού (Trifolium spp.)

1209 22

0

-- Μηδικής

1209 21 00 00

- Σπέρματα χορτονομών

5

---- Άλλα

1207 99 97 00

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Σπέρματα κάνναβης

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1207 99 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4547

0
0
0
0

--- Λούπινου

--- Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris var. alba)

--- Άλλα

- Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους

1209 29 50 00

1209 29 60 00

1209 29 80 00

1209 30 00 00

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Δασικών φυτών

1209 91 90 00

1209 99

1209 99 10 00

1209 99 99 00

1209 99 91 00

0

--- Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva)

1209 91 30 00
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---- Φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που
αναφέρονται στη διάκριση 1209 30 00 00
---- Άλλα

--- Άλλα

0

--- Γογγυλιών (Brassica oleracea, var. caulorapa και gongylodes L.)

1209 91 10 00

0

0

0

0

-- Σπέρματα λαχανικών

1209 91

- Άλλα

0

1209 29 35 00

--- Βίκων: των ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa trivialis
L.). Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας (Agrostides)
--- Φλέου του λειμώνιου

1209 29 10 00

0

-- Άλλα

1209 29

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1209 25 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4548

0
0

0
0

15

- Κόκα (φύλλα)

- Άχυρο παπαρούνας

- Άλλα

-- Κουκιά tonka

-- Άλλα

Χαρούπια, φύκια, ζαχαρότευτλα και ζαχαροκάλαμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Κουκούτσια και αμύγδαλα καρπών και άλλα
φυτικά προϊόντα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρίζες κιχωρίου, μη φρυγμένες, της
ποικιλίας Cichorium intybus sativum), που χρησιμεύουν κυρίως για διατροφή του ανθρώπου
και που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Φύκια

1211 20 00 00

1211 30 00 00

1211 40 00 00

1211 90

1211 90 30 00

1211 90 85 00

1212

1212 91

1212 20 00 00

-- Ζαχαρότευτλα
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0

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
- Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)

1211

- Άλλα

20

1210 20 90 00

-- Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με λουπουλίνη.
Λουπουλίνη
-- Άλλοι

1210 20 10 00

20

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

1210 20

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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

Λουπουλίνη

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1210 10 00 00

1210

ΣΟ 2008

5

0

0

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

30% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4549

20

20
15

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Ζαχαροκάλαμα

--- Χαρούπια

1212 91 80 00

1212 99

1212 99 20 00

1212 99 30 00

20

5
5

Άχυρα και φλοιοί ακατέργαστων δημητριακών, έστω και τεμαχισμένα, αλεσμένα, συμπιεσμένα
ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων
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
- Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)

- Άλλα

-- Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13- ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

- Γόμα αραβική

1213 00 00 00

1214 90

1214 90 10 00

1214 90 90 00

13

1301

1301 20 00 00

1214 10 00 00
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15

--- Άλλα

1212 99 70 00

0

5

15

---- Άλλα

1212 99 49 00

1214

15

---- Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα

1212 99 41 00

--- Σπέρματα χαρουπιών

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1212 91 20 00

ΣΟ 2008

0

1

1

1

5

5

5

5

5

7

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4550

0

-- Σε ξερή κατάσταση

-- Άλλες

1302 20 10 00

1302 20 90 00

0
0
0

--- Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

--- Από σπέρματα guarée

-- Άλλα

1302 32 10 00

1302 32 90 00

1302 39 00 00
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-- Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και

1302 32

τροποποιημένα

-- Αγάρ-αγάρ

1302 31 00 00

0

0

- Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

1302 20

- Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

0

--- Άλλα

1302 19 80 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
50% μείωση σε 5 χρόνια

1302 11 00 00
1302 12 00 00
1302 13 00 00
1302 19
1302 19 05 00

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
10

1302

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ
και άλλα βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα
- Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά
-- Όπιου
-- Γλυκόριζας
-- Λυκίσκου
-- Άλλα
--- Βανίλια ελαιορητίνη

- Άλλα

1301 90 00 00

ΣΟ 2008

4551

20

- Λίπη πουλερικών

1501 00 90 00
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20

1501 00 19 00

-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την
ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα

1501 00 11 00

1501 00

15

20

2

- Άλλα

1404 90 00 00

ΤΜΗΜΑ III- ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ
ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. 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
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 0209 ή 1503
- Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux)

2

Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)

1401

14

2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1401 10 00 00
1401 20 00 00
1401 90 00 00
[1402]
[1403]
1404
1404 20 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14- ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ KATONOMAZONTAI OYTE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
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)
- Μπαμπού
- Καλάμια του είδους rotin
- Άλλα

ΣΟ 2008

7

7

7

0

0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4552

20

- Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
- Άλλα

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλαστικών, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους

-- Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το g

1503 00 30 00

1504

1504 10

1504 10 10 00

- Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια

-- Κλάσματα στερεά

1504 20

1504 20 10 00
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7

--- Άλλα

1504 10 99 00

7

7

--- Γλωσσοειδών

7

1504 10 91 00

1503 00 90 00

-- Άλλα

20

-- Άλλες

1503 00 19 00

20

20

-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις

1502 00 10 10
1502 00 10 90
1502 00 90 00
1503 00

1502 00
1502 00 10

1503 00 11 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
12
12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503
- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προΐόντων για την
ανθρώπινη διατροφή
-- που έχουν υποστεί τήξη, εκχυλισμένα μέσω πίεσης για την παραγωγή σαπουνιού
-- Άλλα
- Άλλα
Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και στεατέλαιο,
που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί
- Στεατίνη και ελαιοστεατίνη

ΣΟ 2008

0

0

0

0

7

7

7

7

0
7
7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4553

1508 10 90 00

1508 10
1508 10 10 00

1507 90 90 00
1508

1507 10 90 00
1507 90
1507 90 10 00

1507
1507 10
1507 10 10 00

1505 00 10 00
1505 00 90 00
1506 00 00 00

1504 20 90 00
1504 30
1504 30 10 00
1504 30 90 00
1505 00

ΣΟ 2008
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10

5

3

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια
5
10

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 έτη
10

5

5
5
5

0
0

7
7

10
10
10

0

7

-- Άλλα
- Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους
-- Κλάσματα στερεά
-- Άλλα
Εριολίπος και λιπαρές ουσίες που προέρχονται από αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της
λανολίνης
- Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)
- Άλλα
Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο
-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλο
- Άλλα
-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
- Λάδι ακατέργαστο
-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλο

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4554

1511 90 11 00
1511 90 19 00

1511 10 90 00
1511 90

1511 10
1511 10 10 00

1510 00 10 00
1510 00 90 00
1511

1509 10
1509 10 10 00
1509 10 90 00
1509 90 00 00
1510 00

1508 90 90 00
1509

1508 90
1508 90 10 00

ΣΟ 2008
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- Άλλα
-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
- Παρθένα
-- Ελαιόλαδο μειονεκτικό
-- Άλλα
- Άλλα
Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα
κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509
- Λάδια ακατέργαστα
- Άλλα
Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
- Λάδι ακατέργαστο
-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλο
- Άλλα
-- Κλάσματα στερεά
--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο
--- Που παρουσιάζονται αλλιώς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

0

10
20

10
10
10

10

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0

0

5
5

0
5
5

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4555

1512 21 90 00

--- Άλλο
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--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων

1512 21 10 00

για την ανθρώπινη διατροφή

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

1512 21

- Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του

10

10

20

---- Καρδαμέλαιο

1512 19 90 90

3

3

5

5

5

10

30

5
5

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

20
20

8

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Ηλιέλαιο

-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους
-- Λάδια ακατέργαστα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
---- Ηλιοτρόπιου
---- Κνήκου
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1512 19 90 10

1512 19 90

1512 11 91 00
1512 11 99 00
1512 19
1512 19 10 00

1512 11
1512 11 10 00

1511 90 99 00
1512

1511 90 91 00

ΣΟ 2008

4556

0
0

-- Λάδι ακατέργαστο

--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλο

---- Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

---- Που παρουσιάζεται αλλιώς

-- Άλλα

1513 11

1513 11 10 00

1513 11 91 00

1513 11 99 00

1513 19

0

---- Που παρουσιάζονται αλλιώς

1513 19 19 00

0
0

----- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

----- Που παρουσιάζονται αλλιώς

1513 19 91 00

1513 19 99 00
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0

---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

1513 19 30 00

--- Άλλα

0

---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1513 19 11 00

--- Κλάσματα στερεά

0

Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα
κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του

10

1513

1512 29 90 00

10

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1512 29 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1512 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4557

0
0

---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

---- Που παρουσιάζονται αλλιώς

-- Άλλα

1513 21 30 00

1513 21 90 00

1513 29

0

---- Που παρουσιάζονται αλλιώς

1513 29 19 00

Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και τα κλάσματά του

-- Λάδια ακατέργαστα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την
ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1514

1514 11

1514 11 10 00
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0

----- Που παρουσιάζονται αλλιώς

1513 29 90 00

1514 11 90 00

0

----- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1513 29 50 00

5

5

0

---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την
ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

1513 29 30 00

--- Άλλα

0

---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1513 29 11 00

--- Κλάσματα στερεά

0

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την
ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1513 21 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Λάδια ακατέργαστα

- Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1513 21

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4558

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά
τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λινέλαιο και τα κλάσματά του

-- Λάδι ακατέργαστο

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1514 99

1514 99 10 00

1515

1515 11 00 00

1515 19

1515 19 10 00

--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

1515 21 10 00
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-- Λάδι ακατέργαστο

1515 21

1515 19 90 00

1514 99 90 00

- Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1514 91 10 00

1514 91 90 00

-- Λάδια ακατέργαστα

1514 91

- Άλλα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

1514 19 10 00

1514 19 90 00

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1514 19

ΣΟ 2008

20

20

5

20

5

5

5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5

5

0

5

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4559

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

- Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε
συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών
-- Άλλα

- Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του

1515 29 10 00

1515 30

1515 30 10 00

1515 50

5

--- Άλλα

1515 90 11 10

1515 90 11 90
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10

-- Λάδι τουνγκ (abrasin); Λάδια από jojoba, oiticica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα
κλάσματά τους
--- Λάδι τουνγκ (abrasin) και τα κλάσματά του

1515 90 11

5

- Άλλα

1515 50 99 00

1515 90

5

10

5

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα

-- Άλλα

--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλο

0

0

15

5

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1515 50 91 00

1515 50 19 00

1515 50 11 00

1515 30 90 00

-- Λάδι ακατέργαστο

-- Άλλα

1515 29

1515 29 90 00

--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1515 21 90 00

ΣΟ 2008

0

3

0

0

3

0

0

0

3

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4560
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5

5

----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1kg ή
λιγότερο
----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά

1515 90 91 00

1515 90 99 00

5

---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

1515 90 60 00

--- Άλλα

5

5

----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1kg ή
λιγότερο
----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά

1515 90 51 00

1515 90 59 00

5

5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

--- Λάδια ακατέργαστα

-- Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους

---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

--- Άλλα

---- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλο

--- Λάδι ακατέργαστο

-- Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1515 90 40 00

1515 90 39 00

1515 90 31 00

1515 90 29 00

1515 90 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4561

Θαλάσσιων θηλαστικών

1516 10 10 10

-- Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax»

1516 20 10 00

5

---- ελαιόλαδα

---- φοινικέλαιο

1516 20 91 10

1516 20 91 20

5
5

----- φοινικοπυρηνελαϊνη

----- υδρογονωμένη στεατίνη φοινικοπυρηνέλαιου

1516 20 91 32

1516 20 91 33
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5

----- φοινικοπυρηνέλαιο

1516 20 91 31

---- φοινικοπυρηνέλαιο και το κλάσμα του, διυλισμένο, αποχρωματισμένο & αποσμημένο:

10

--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

20

1516 20 91

-- Άλλα

- Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους

20

1516 10 90 90

1516 20

10

20

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1516 10 90 10

1516 10 90

1516 10 10 90

-- Που παρουσιάζονται αλλιώς

-- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1516 10 10

1516

1516 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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
- Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους

ΣΟ 2008

5

5

5

5

3

5

5

3

5

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4562

0
0
0
0

------ Άλλα

----- Άλλα

------ έλαια και τα κλάσματά τους για την παρασκευή τροφίμων για κατανάλωση από τον
άνθρωπο:
------- φοινικοπυρηνέλαιο διυλισμένο, αποχρωματισμένο & αποσμημένο

------- φοινικοπυρηνελαϊνη διυλισμένη, αποχρωματισμένη & αποσμημένη

------- στεαρίνη φοινικοπυρηνέλαιου διυλισμένη, αποχρωματισμένη & αποσμημένη

------- Άλλα

1516 20 96 90

1516 20 98

1516 20 98 11

1516 20 98 12

1516 20 98 13

1516 20 98 19

1516 20 98 22
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------- φοινικοπυρηνέλαιο διυλισμένο, αποχρωματισμένο & αποσμημένο για τεχνική ή
βιομηχανική χρήση
------- φοινικοπυρηνελαϊνη διυλισμένη, αποχρωματισμένη & αποσμημένη για τεχνική ή
βιομηχανική χρήση

5

5

20

------- Άλλα

1516 20 96 15

1516 20 98 21

5

------- σε συσκευασία που δεν υπερβαίνει τα 20 kg

1516 20 96 11

------ Άλλα:

5

----- Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια, περιεκτικότητας
σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος και με εξαίρεση τα λάδια από
λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipι, κοκοφοίνικα, αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή
copaïba
------- φοινικέλαιο

1516 20 96

20

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré,
touloucouna ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την
παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα

--- Που παρουσιάζονται αλλιώς

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1516 20 95 00

1516 20 91 90

ΣΟ 2008

5

5

0

0

0

0

5

0

0

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4563

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 1516
- Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης

1517

15
15

--- Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα

--- Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των τύπων
(φορμών)
--- Άλλα

1517 90 91 00

1517 90 93 00

1517 90 99 19

1517 90 99 11

1517 90 99

---- Άλλα:
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----- Μειωμένα & ειδικά λίπη όπως υποκατάστατο βούτυρου κακάο (CBS), ισοδύναμο
βούτυρου κακάο (CBE), αντικαταστάτη βούτυρου κακάο (CBR), μείγματα φυτικών λιπών
(έλαια, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονωμένων)
----- Άλλα

---- Μείγματα ελαίων για την παρασκευή τροφίμων:

15

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει
το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
-- Άλλα

1517 90 10 00

0

0

10

- Άλλα

1517 10 90 00

1517 90

10

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που υπερβαίνει
το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
-- Άλλη

1517 10 10 00

1517 10

10

5

------ Στεαρίνη φοινικοπυρηνέλαιου διυλισμένη, αποχρωματισμένη & αποσμημένη για τεχνική
ή βιομηχανική χρήση
------ Άλλα

1516 20 98 23

1516 20 98 90

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

50% μείωση σε 5 χρόνια

30% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

30% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4564

1518 00 99 00

1518 00 95 00

1518 00 91 00

--- Άλλα

φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους
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--- Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και φλάδια ή από ζωικά και

-- Άλλα

θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516

ψημένα) οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή

-- Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή

20

20

10

10

-- Άλλα

1518 00 39 00

- Άλλα

10

5

-- Ακατέργαστα

βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

- Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή

- Λινοξύνη

15

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1518 00 31 00

1518 00 10 00

λιπών ή λαδιών του κεφαλαίου αυτού που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων

θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516. Μείγματα ή

ψημένα), οξειδωμένα, αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με απλή

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά επεξεργασμένα (βρασμένα ή

1518 00

1517 90 99 99

----- Μειωμένα & ειδικά λίπη όπως υποκατάστατο βούτυρου κακάο (CBS), ισοδύναμο
βούτυρου κακάο (CBE), αντικαταστάτη βούτυρου κακάο (CBR), μείγματα φυτικών λιπών
(έλαια, συμπεριλαμβανομένων των υδρογονωμένων) για τρόφιμα
----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1517 90 99 91

ΣΟ 2008

5

5

3

3

3

0

30% μείωση σε 5 χρόνια

30% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4565

- Άλλα

-- Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

1521 10 00 00

1521 90

1521 90 10 00

20

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

1522 00

20

--- Άλλα

1522 00 39 00

20

--- Άλλα

1522 00 99 00
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20

--- Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)

1522 00 91 00

-- Άλλα

20

--- Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)

1522 00 31 00

- Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των ζωικών ή
των φυτικών κεριών
-- Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου

15

--- Άλλα

1521 90 99 00

1522 00 10 00

15

--- Ακατέργαστα

1521 90 91 00

-- Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα

0

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

1521

15

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1520 00 00 00

[1519]

ΣΟ 2008

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

5

5

5

3

3

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4566

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

- Συκωτιών όλων των ζώων

1602

1602 10 00 00

1602 20

20

-- Άλλα

1602 20 90 00

--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλεpικών ή παραπροϊόντα
σφαγίων πουλεpικών
---- Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο

1602 31 11 00
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-- Γάλου

1602 31

20

10

--- Άλλα

1602 20 19 00

- Πουλερικών της κλάσης 0105

10

--- Που περιέχουν κατά βάρος 75 % ή περισσότερο συκώτια (φουά-γκρα)

1602 20 11 00

-- Χήνας ή πάπιας

15

-- Άλλα

1601 00 99 00

15

15

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα

- Άλλα

ΤΜΗΜΑ IV- ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΠΟΤΑ,
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ. ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ,
ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ
Λουκάνικα, σαλάμια και παρόμοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα σφαγίων ή αίμα.
Παρασκευάσματα διατροφής με βάση τα προϊόντα αυτά
- Από συκώτι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1601 00 91 00

1601 00 10 00

1601 00

16

IV

ΣΟ 2008

7

50% μείωση σε 10 χρόνια

50% μείωση σε 7 χρόνια

7

20% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 10 χρόνια

50% μείωση σε 10 χρόνια

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4567

15

20
20
20

---- Άλλα

--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών
ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών
--- Άλλα

-- Άλλα

--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα
σφαγίων πουλεpικών
---- Άψητα

---- Άλλα

--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλερικών
ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών
--- Άλλα

1602 32 11 00

1602 32 19 00

1602 32 30 00

1602 39

1602 39 21 00

1602 39 29 00

1602 39 40 00

10
10

-- Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού

--- Κατοικίδιων χοιροειδών

--- Άλλα

-- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

1602 41 10 00

1602 41 90 00

1602 42

20

15

1602 41

1602 39 80 00

1602 32 90 00
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15

--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλεpικών ή παραπροϊόντα
σφαγίων πουλεpικών
---- Άψητα

- Χοιροειδών

15

-- Από πετεινούς και κότες

1602 32

20

20

--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλεpικών
ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών
--- Άλλα

1602 31 30 00

1602 31 90 00

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1602 31 19 00

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4568

10
10

---- Παστό βοδινό (corned beef)

---- Άλλα

1602 50 39 00

10

10

10

10

10

10

10

1602 50 31 00
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-- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων
-- Άλλα

1602 50 10 00

--- Σε αεροστεγείς συσκευασίες

- Βοοειδών

1602 50

1602 49 90 00

1602 49 50 00

---- Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή
παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε
φύσης ή προέλευσης
---- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροιόντα σφαγίων, κάθε
είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
--- Άλλα

1602 49 30 00

1602 49 19 00

1602 49 15 00

1602 49 13 00

---- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε
είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν)
----- Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους
και ωμοπλάτες
----- Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή
σβέρκους και τεμάχια αυτών
----- Άλλα
10

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

1602 49

1602 49 11 00

10

--- Άλλα

1602 42 90 00

--- Κατοικίδιων χοιροειδών

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Κατοικίδιων χοιροειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1602 42 10 00

ΣΟ 2008

7

7

7

7

50% μείωση σε 7 χρόνια

7

50% μείωση σε 7 χρόνια

7

50% μείωση σε 7 χρόνια

50% μείωση σε 7 χρόνια

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4569

10
10

-------- Προβατοειδών

-------- Αιγοειδών

1602 90 76 00

1602 90 78 00
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10

-------- Αιγοειδών

1602 90 74 00

------- Άλλα

10

10

10

10

1602 90 72 00

------ Προβατοειδών ή αιγοειδών

----- Άλλα

------ Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων
------ Άλλα

----- Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών

---- Άλλα

---- Που περιέχουν κρέας ή παραπροΐόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών

------- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων
-------- Προβατοειδών

1602 90 69 00

1602 90 61 00

1602 90 51 00

--- Άλλα

10

--- Ταράνδων

1602 90 41 00

7

7

7

7

7

7

7

7

7

20% μείωση σε 5 χρόνια

10

10

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Κυνηγιού ή κουνελιού

-- Άλλα

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1602 90 31 00

1602 50 80 00
1602 90
1602 90 10 00

ΣΟ 2008

4570

0

5

5
5

- Άλλα

Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού
- Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά

-- Σολομοί

-- Ρέγγες

--- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και
προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα
--- Άλλα

---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες

---- Άλλα

-- Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες

1603 00 80 00

1604

1604 11 00 00

1604 12

1604 12 10 00

1604 12 91 00

1604 12 99 00

1604 13

10

10
10

---- Άλλα

--- Άλλα

---- σαρδελόρεγγες σε λάδι

---- άλλα

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

1604 13 19 00

1604 13 90

1604 13 90 10

1604 13 90 90

1604 14
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10

---- Σε ελαιόλαδο

1604 13 11 00

--- Σαρδέλες

0

5

10

------ Άλλα
Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων
υδροβίων
- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 kg ή λιγότερο

1602 90 98 00
1603 00

1603 00 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

5

50% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4571

7
7

----- Άλλα

--- Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)

-- Σκουμπριά

1604 14 18 00

1604 14 90 00

1604 15

10
5
10

---- Άλλα

----- του είδους Scomber scombrus

----- του είδους Scomber japonicus

--- Του είδους Scomber australasicus

-- Αντσούγιες

-- Άλλα

--- Σολομοειδή, άλλα από σολομούς

1604 15 19

1604 15 19 10

1604 15 19 20

1604 15 90 00

1604 16 00 00

1604 19

1604 19 10 00

1604 19 31 00

5

----- του είδους Scomber japonicus

1604 15 11 20

---- Φιλέτα που ονομάζονται «loins»
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--- Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]

10

----- του είδους Scomber scombrus

1604 15 11 10

10

8

5

---- Φιλέτα

1604 15 11

--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

7

7

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Φιλέτα που ονομάζονται «loins»

---- Άλλα

---- Σε φυτικά λάδια

--- Τόνοι και παλαμίδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1604 14 16 00

1604 14 11 00

ΣΟ 2008

5

7

50% μείωση σε 5 χρόνια

5

20% μείωση σε 5 χρόνια

7

20% μείωση σε 10 χρόνια

5

7

50% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 10 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4572

5
5
5
5

----- μερλούκιοι του είδους Urophycis chuss

----- μερλούκιοι του είδους Merluccius bilinearis

----- μερλούκιοι του είδους Merluccius productus

----- Άλλα

1604 19 91 20

1604 19 91 30

1604 19 91 40

1604 19 91 90

5
5
5
5
5

----- του είδους Merluccius (Merluccius spp., Urophycis spp.)

------ του είδους Merluccius productus

------ του είδους Merluccius bilincaris

------ Urophycis chuss

------ Άλλα

----- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

----- Άλλα

------ κοκκινόψαρο (Sebasters marinus)

1604 19 94

1604 19 94 10

1604 19 94 20

1604 19 94 30

1604 19 94 90

1604 19 95 00

1604 19 98

1604 19 98 10
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5

----- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

1604 19 93 00

5

5

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

1604 19 92 00

---- Άλλα

5

----- κοκκινόψαρο του είδους Sebasters marinus

προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα

---- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω και

1604 19 91 10

1604 19 91

10

--- Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

1604 19 50 00

--- Άλλα

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1604 19 39 00

ΣΟ 2008

5

5

7

5

5

5

5

5

50% μείωση σε 5 χρόνια

3

3

3

3

3

50% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4573

5

------ Άλλα

- Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών

-- Παρασκευάσματα από σουρίμι

1604 19 98 90

1604 20

1604 20 05 00

5
10

---- αρκτοσαλβελίνος (Salvelinus alpinus)

---- Άλλα

--- Αντσουγιών

--- Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και Scomber

1604 20 30 10

1604 20 30 90

1604 20 40 00

1604 20 50

5
10
5

---- των ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor

---- άλλων ψαριών

--- Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus

--- Άλλων ψαριών

---- ψαριών της τάξης των Acipenseriformes

1604 20 50 30

1604 20 50 90

1604 20 70 00

1604 20 90

1604 20 90 10
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5

---- παλαμίδων

1604 20 50 20

5

10

---- Σκουμπριών του είδους Scomber scombrus

1604 20 50 10

japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor

5

--- Σολομοειδών, άλλων από σολομούς

1604 20 30

5

--- Σολομών

1604 20 10 00

-- Άλλων

5

------ λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

1604 19 98 30

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ ψάρια της τάξης των Acipenseriformes

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1604 19 98 20

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

7

7

3

5

50% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4574

1605 90 11 00

---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες

--- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)
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- Άλλα

1605 90

-- Μαλάκια

10

- Άλλα μαλακόστρακα

1605 40 00 00

5

0

0

20% μείωση σε 10 χρόνια

20% μείωση σε 10 χρόνια

0

0
0

0
0

0

0

0

1605 30 90 00

1605 20 91 00
1605 20 99 00
1605 30
1605 30 10 00

0

0

- Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού
-- Χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου)
-- Υποκατάστατα χαβιαριού
Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα
- Καβούρια
- Γαρίδες
-- Σε αεροστεγείς συσκευασίες
-- Άλλες
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg
--- Άλλες
- Αστακοί
-- Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη μεταποιητική βιομηχανία για την παραγωγή
βουτύρων αστακού, για πάστες (terrines), για σούπες ή σάλτσες
-- Άλλα

1604 30
1604 30 10 00
1604 30 90 00
1605
1605 10 00 00
1605 20
1605 20 10 00

0
5
50% μείωση σε 5 χρόνια

5

---- Άλλων ψαριών

1604 20 90 90

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

10
10

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----λουτσιοπέρκα (Stizostedion spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1604 20 90 20

ΣΟ 2008

4575

50

50

50

50

--- Άλλη

-- Από τεύτλα
--- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)

--- Άλλη

- Άλλη
-- Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

-- Άλλη

1701 11 90 00

1701 12
1701 12 10 00

1701 12 90 00

1701 91 00 00

1701 99
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50

1701 11
1701 11 10 00

5
5
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17- ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή
κατάσταση
- Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών
-- Από ζαχαροκάλαμο
--- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1605 90 19 00
1605 90 30 00
1605 90 90 00
17
1701

ΣΟ 2008

ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

20% μείωση σε 10 χρόνια
20% μείωση σε 10 χρόνια
20% μείωση σε 10 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4576

1702 30 51 00
1702 30 59 00

1702 30 10 00

1702 19 00 00
1702 20
1702 20 10 00
1702 20 90 00
1702 30
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Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη
(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
- Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης
-- Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε άνυδρη
λακτόζη επί ξηράς ύλης
-- Άλλα
- Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου
-- Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών
-- Άλλα
- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που περιέχουν κατά βάρος, σε
ξερή κατάσταση, λιγότερο από 20 % φρουκτόζη
-- Ισογλυκόζη
-- Άλλα
--- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 99 % ή περισσότερο γλυκόζη
---- Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη
---- Άλλα
--- Άλλα

1702

5
5

20% μείωση σε 5 χρόνια
20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0
0

5
5

5

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Ζάχαρη (30.000- 40.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5

5

50

--- Άλλη

1701 99 90 00

1702 11 00 00

50

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Ζάχαρη άσπρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1701 99 10 00

ΣΟ 2008

4577

5

5
5
5

5
5
5
5

- Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

- Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση,
περισσότερο από 50 % φρουκτόζη, με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή
διιμβερτοποιημένο)
-- Ισογλυκόζη

-- Σιρόπι ινουλίνης

-- Άλλα

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) και
τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά βάρος σε ξερή κατάσταση 50 %
φρουκτόζη
-- Μαλτόζη χημικώς καθαρή

-- Ισογλυκόζη

-- Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

-- Υποκατάστατα του μελιού, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι

1702 50 00 00

1702 60

1702 60 10 00

1702 60 80 00

1702 60 95 00

1702 90

1702 90 10 00

1702 90 30 00

1702 90 50 00

1702 90 60 00

1702 90 71 00

--- Άλλα
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--- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη

5

5

-- Άλλα

1702 40 90 00

-- Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα

5

1702 40 10 00

5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη
---- Άλλα
- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, από 20 %
συμπεριλαμβανομένου έως 50 % μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη, με εξαίρεση το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)
-- Ισογλυκόζη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1702 30 91 00
1702 30 99 00
1702 40

ΣΟ 2008

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0
20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4578

5

10
10

10
10

-- Άλλα

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

- Μελάσες από ζαχαροκάλαμο

- Άλλες

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σοκολάτα)
- Τσίχλες (chewing-gum), έστω και περιτυλιγμένες με ζάχαρη
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία περιλαμβάνεται
και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη)
--- Σε πλακίδια
--- Άλλες
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60 % (στην οποία
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη)
--- Σε πλακίδια
--- Άλλες

- Άλλα

-- Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % ζαχαρόζη, χωρίς

1702 90 99 00

1703

1703 10 00 00

1703 90 00 00

1704
1704 10

1704 10 11 00
1704 10 19 00

1704 90

1704 90 10 00

1704 90 30 00

-- Άλλα
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-- Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»

προσθήκη άλλων υλών

5

-- Σιρόπι ινουλίνης

1702 90 80 00

10

10

10
10

5

---- Άλλα

1702 90 79 00

1704 10 91 00
1704 10 99 00

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1702 90 75 00

ΣΟ 2008

0

3

0
0

0
0

3

3

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4579
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18- ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ
Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα
Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου
Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη
- Μη αποβουτυρωμένη
- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη
Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου
Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

18
1801 00 00 00
1802 00 00 00
1803
1803 10 00 00
1803 20 00 00
1804 00 00 00
1805 00 00

1704 90 71 00
1704 90 75 00

1704 90 65 00

1704 90 55 00
1704 90 61 00

1704 90 51 00

1704 90 81 00
1704 90 99 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (massepain), σε άμεσες
συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg
--- Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα
--- Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα
--- Άλλα
---- Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων
---- Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες
---- Καραμέλες
---- Άλλα
----- Που λαμβάνονται με συμπίεση
----- Άλλα

ΣΟ 2008

0
1
0
0
0

0
0
0

0
0 για περιεκτικότητα σε
ζάχαρη <70%·20% μείωση
σε 5 χρόνια για
περιεκτικότητα σε ζάχαρη
≥70%

0
0

0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
5

10
10

10
10

10

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4580

1806 20 50 00
1806 20 70 00

1806 20 30 00

1806 20 10 00

1806 20

1806 10 90 00

1806 10 30 00
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15
15

15

15

5

5

5

5

-- Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη (στην
οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή
ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται επίσης σε
ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 85 %
- Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος που
υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή παρόμοιες
μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 kg
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής
περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το
γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 %
-- Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 %
-- Άλλα
--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %
--- Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)

1806 10 15 00

1806 10 20 00

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Σε άμεση συσκευασία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 kg
- Άλλα
Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο
- Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1805 00 00 10
1805 00 00 90
1806
1806 10

ΣΟ 2008

0
20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4581

5

--- Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων

--- Άλλα

- Άλλα

1806 32 10 00

1806 32 90 00

1806 90

10
10

---- Μη παραγεμισμένα

----- Προϊόντα που περιέχουν μη εδώδιμα παιχνίδια ή αναμνηστικά

----- Άλλα

-- Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της ζάχαρης,
που περιέχουν κακάο

1806 90 39

1806 90 39 10

1806 90 39 90

1806 90 50 00
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10

---- Παραγεμισμένα

1806 90 31 00

10

10

---- Άλλα

1806 90 19 00

--- Άλλα

10

---- Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

1806 90 11 00

--- Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη

-- Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα

5

-- Μη παραγεμισμένα

1806 32

10

15
15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Παραγεμισμένα

- Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους

--- Γλάσο κακάου
--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1806 31 00 00

1806 20 80 00
1806 20 95 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0 για περιεκτικότητα σε
ζάχαρη <70%·20% μείωση
σε 5 χρόνια για
περιεκτικότητα σε ζάχαρη
≥70%

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4582

0

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ
ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ
Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους
ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο
επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού.
Παρασκευάσματα διατροφής από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

19

10

--- Άλλα

1901 90 19 00

10

--- Άλλα

1901 90 99 00
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10

--- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα
κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη,
λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε
σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404

1901 90 91 00

-- Άλλα

10

--- Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος

-- Εκχυλίσματα βύνης

1901 90 11 00

1901 90

1901 20 00 00

1901 10 00 00
10

10

-- Άλλα

1806 90 90 00

- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας
της κλάσης 1905
- Άλλα

10

-- Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο

1806 90 70 00

1901

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1806 90 60 00

ΣΟ 2008

0 για περιεκτικότητα σε
ζάχαρη <70%·20% μείωση
σε 5 χρόνια για
περιεκτικότητα σε ζάχαρη
≥70%

0

0

0

0

0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4583

20

10
10

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

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια, κρέας
και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών κάθε είδους και
προέλευσης
-- Άλλα

--- Ψημένα

--- Άλλα

- Άλλα ζυμαρικά εν γένει

-- Αποξεραμένα

-- Άλλα

- Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

-- Μη παρασκευασμένο

1902 20

1902 20 10 00

1902 20 91 00

1902 20 99 00

1902 30

1902 30 10 00

1902 30 90 00

1902 40

1902 40 10 00
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20

--- Άλλα

1902 19 90 00

1902 20 30 00

15

--- Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

1902 19 10 00

20

20

20

15

-- Άλλα

1902 19

20

-- Που περιέχουν αυγά

1902 11 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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
- Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1902

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4584

10
10

10

-- Με βάση το ρύζι

-- Άλλα

- Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών ή από
μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων νιφάδων δημητριακών ή
διογκωμένων δημητριακών
-- Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

1904 10 30 00

1904 10 90 00

1904 20

10
10
10
10

10
10

--- Με βάση το καλαμπόκι

--- Με βάση το ρύζι

--- Άλλα

- Πλιγούρι από σιτάρι

- Άλλα

-- Ρύζι

- Άλλα

1904 20 91 00

1904 20 95 00

1904 20 99 00

1904 30 00 00

1904 90

1904 90 10 00

1904 90 80 00

1904 20 10 00
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10

-- Με βάση το καλαμπόκι

1904 10 10 00

1904 10

-- Άλλα

20

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων,
θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές
Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε
νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκκων, νιφάδων ή
άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς
παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη

1903 00 00 00

1904

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1902 40 90 00

ΣΟ 2008

0

0

20% μείωση σε 5 χρόνια

0

0

0

0

0

0

0

5

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4585

10

-- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών

--- Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα
παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g

---- Άλλα

1905 31

1905 31 11 00

1905 31 19 00

0

10
10

----- Άλλα
-- Γκόφρες και γκοφρέτες
--- περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %

1905 31 99 00
1905 32
1905 32 05 00
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0

10

----- Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα

1905 31 91 00

0

10

0

0

0

0

0

---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή
ανώτερης του 8 %
---- Άλλα

10

10

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

1905 31 30 00

1905 20 90 00

1905 20 30 00

--- Άλλα

10

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και κατώτερης
του 50 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 %
- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες

1905 20 10 00

10

- Ψωμί με καρυκεύματα

1905 20

1905

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1905 10 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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
- Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot»

ΣΟ 2008

4586

10

----- Άλλα

1905 32 19 00

12

10
10

10

10
10

-- Φρυγανιές

-- Άλλα

- Άλλα

-- Ψωμί άζυμο (mazoth)

-- Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα, αζυμοσφραγίδες,
ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα
-- Άλλα

--- Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα και
λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε ξερή
κατάσταση
--- Μπισκότα

--- Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

1905 40 10 00

1905 40 90 00

1905 90

1905 90 10 00

1905 90 20 00

1905 90 30 00

1905 90 55 00
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12

- Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα

1905 40

--- Άλλα

10

----- Άλλες

1905 32 99 00

1905 90 45 00

10

----- Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι

1905 32 91 00

---- Άλλα

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

1905 32 11 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Άλλα
---- Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα
παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο
----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4587

17
17
17

- Άλλα

-- Τσάτνυ μάγγων

-- Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons)

-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

-- Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών

2001 90

2001 90 10 00

2001 90 20 00

2001 90 30 00

2001 90 40 00

17
17
17
17
17
17

-- Καρδιές φοινίκων

-- Ελιές

-- Γλυκοπιπεριές

-- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

-- Κρεμμύδια

-- Άλλα

2001 90 60 00

2001 90 65 00

2001 90 70 00

2001 90 91 00

2001 90 93 00

2001 90 99 00
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17

-- Μανιτάρια

2001 90 50 00

περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

17

- Αγγούρια και αγγουράκια

2001 10 00 00

διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ

Λαχανικά, καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή

10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ Ή

20

2001

10

---- Άλλα

1905 90 90 00

ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Με προσθήκη γλυκαντικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1905 90 60 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

0

3

3

3

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4588

8

-- Αποφλοιωμένες

-- Άλλες

- Άλλες

2002 10 10 00

2002 10 90 00

2002 90

12

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 19 00

12

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 39 00

12

10
10
10

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

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

- Μανιτάρια του γένους Agaricus

-- Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση

-- Άλλα

- Τρούφες

2002 90 99 00

2003

2003 10

2003 10 20 00

2003 10 30 00

2003 20 00 00
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12

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 91 00

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 %

12

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 31 00

του 30 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά κατώτερης ή ίσης

12

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 11 00

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 %

8

- Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια

2002 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2002

ΣΟ 2008

3

3

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

3

3

3

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

20% μείωση σε 5 χρόνια

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4589

-- Απλώς ψημένες

--- συσκευασμένες σε περιέκτες χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης του 1 kg που δεν
προορίζονται για λιανική πώληση
--- Άλλες

2004 10

2004 10 10

2004 10 10 10

15
15

- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

-- Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές

-- Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια

2004 90

2004 90 10 00

2004 90 30 00

2004 90 50 00

15

--- Άλλα

2004 90 98 00
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15

--- Κρεμμύδια, απλώς ψημένα

15

2004 90 91 00

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

15

--- συσκευασμένες σε περιέκτες χωρητικότητας ίσης ή μεγαλύτερης του 1 kg που δεν
προορίζονται για λιανική πώληση
--- Άλλες

2004 10 99 10

2004 10 99 90

--- Άλλες

2004 10 99
5

--- Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων
10

15

5

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

2004 10 91 00

-- Άλλες

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006
- Πατάτες

2004

2004 10 10 90

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2003 90 00 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

20% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

0

3

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4590

2005 80 00 00

2005 91 00 00

2005 51 00 00
2005 59 00 00
2005 60 00 00
2005 70
2005 70 10 00
2005 70 90 00

2005 20 80 00
2005 40 00 00

2005 20 20 00

2005 10 00 00
2005 20
2005 20 10 00

2005

ΣΟ 2008

-- Βλαστοί από μπαμπού
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10

- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

7
3

10
10

10

12
12

3

7

3
50% μείωση σε 5 χρόνια

50% μείωση σε 5 χρόνια

0

12
12

3

15

3
3
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

15
15
15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι
κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006
- Λαχανικά ομογενοποιημένα
- Πατάτες
-- Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων
-- Άλλες
--- Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές
συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση
--- Άλλες
- Μπιζέλια (Pisum sativum)
- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)
-- Φασόλια σε σπόρους
-- Άλλα
- Σπαράγγια
- Ελιές
-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 5 kg
-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4591

10
7
10
10

--- Καρότα

--- Μείγματα λαχανικών

--- Ξινολάχανο

--- Άλλα

Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών,

2005 99 40 00

2005 99 50 00

2005 99 60 00

2005 99 90 00

2006 00

20

--- Άλλα

2006 00 38 00

20
20

--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

--- Άλλα

2006 00 91 00

2006 00 99 00
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20

--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

2006 00 35 00

-- Άλλα

20

--- Κεράσια

2006 00 31 00

-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

- Άλλα

- Ζιγγίβερι

20

7

--- Αγκινάρες

2005 99 30 00

2006 00 10 00

10

--- Κάππαρη

2005 99 20 00

ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)

7

--- Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές

2005 99 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2005 99

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4592

-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

2007 10 10 00

10

--- Άλλα

2007 10 99 00

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά

2007 91 30 00

10

----- Φραουλών

2007 99 33 00
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10

10

10

----- Κερασιών

---- Άλλα

---- Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση
---- Πολτοί και πάστες κάστανων

2007 99 31 00

2007 99 20 00

2007 99 10 00

-- Άλλα

2007 99

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

--- Άλλα

2007 91 90 00

15

15

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2007 91 10 00

βάρος

15

-- Εσπεριδοειδή

2007 91

- Άλλα

10

--- Τροπικών φρούτων

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

2007 10 91 00

-- Άλλα

- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και φρούτων, που

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2007 10

2007

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4593

---- Άλλα

----- Πολτός μπανάνας, rambutan, τροπικά φρούτα και καρποί χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών, κατεψυγμένα ή διατηρημένα σε ασηπτικές συνθήκες, συσκευασμένα σε
περιέκτες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg
----- Άλλα

2007 99 55 00

2007 99 57

2007 99 57 10

----- Πολτός μπανάνας χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, διατηρημένος σε
ασηπτικές συνθήκες, συσκευασμένος σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα
190 kg
----- Άλλα

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή διατηρημένα,
με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού
- Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

-- Αράπικα φιστίκια

--- Βούτυρο αράπικων φιστικιών

2007 99 98 10

2008

2008 11

2008 11 10 00
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---- Άλλα

2007 99 98

2007 99 98 90

2

---- Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών

2007 99 93 00

10

10

10

10

---- Πολτοί μήλων

10

2007 99 91 00

--- Άλλα

10

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 % κατά
βάρος
---- Πολτοί μήλων

2007 99 57 90

10

----- Άλλα

2007 99 39 00

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Σμέουρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2007 99 35 00

ΣΟ 2008

3

3

0

0

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4594

10

----- Άλλα

2008 11 94 00

10

----- Άλλα

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

2008 11 98 00

2008 19

10
10

------ Άλλα

----- Άλλα

2008 19 95 00

2008 19 99 00
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10

------ Αμύγδαλα και φιστίκια

2008 19 93 00

----- Καβουρδισμένοι καρποί

---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και
τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο
---- Άλλα

10

0

----- Άλλα

2008 19 19 00

2008 19 91 00

0

----- Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια

2008 19 13 00

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

10

---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και
τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο
---- Άλλα

2008 19 11 00

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

10

----- Καβουρδισμένα

2008 11 96 00

---- Που δεν υπερβαίνει το 1 kg

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Καβουρδισμένα

---- Που υπερβαίνει το 1 kg

--- Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 11 92 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

0

0

3

3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4595

10

---- Άλλος

2008 20 19 00

10

---- Άλλος

2008 20 39 00

10

---- Άλλος

2008 20 59 00

10

2
10

---- Άλλος

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 5 kg ή περισσότερο

---- Άλλος

2008 20 79 00

2008 20 90

2008 20 90 10

2008 20 90 90
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10

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος

2008 20 71 00

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει

10

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος

2008 20 51 00

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

10

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος

2008 20 31 00

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

-- Με προσθήκη αλκοόλης

- Ανανάς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 20 11 00

2008 20

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4596

15

---- Άλλα

2008 30 19 00

15

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 5 kg ή περισσότερο

---- Άλλος

2008 30 90 10

2008 30 90 90
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2

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

15

2008 30 90

2008 30 79 00

15

15

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει
το 1 kg
---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ

---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες
(clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
---- Άλλα

15

15

15

---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas. Κλημεντίνες
(clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
---- Άλλα

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει
το 1 kg
---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ

2008 30 75 00

2008 30 71 00

2008 30 59 00

2008 30 55 00

2008 30 51 00

15

---- Άλλα

2008 30 39 00

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

15

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 30 31 00

--- Άλλα

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη αλκοόλης

- Εσπεριδοειδή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 30 11 00

2008 30

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4597

15

----- Άλλα

2008 40 19 00

15

----- Άλλα

2008 40 29 00

15

---- Άλλα

2008 40 39 00

15

15
15
15

---- Άλλα

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει
το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

---- Άλλα

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

2008 40 51 00

2008 40 59 00

2008 40 71 00

2008 40 79 00

2008 40 90 00
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15

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει
το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

15

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

2008 40 31 00

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

15

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 40 21 00

---- Άλλα

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

-- Με προσθήκη αλκοόλης

- Αχλάδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 40 11 00

2008 40

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4598

2008 50 79 00

2008 50 71 00

2008 50 61 00
2008 50 69 00

2008 50 51 00
2008 50 59 00

2008 50 31 00
2008 50 39 00

2008 50 11 00
2008 50 19 00

2008 50

ΣΟ 2008
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15

---- Άλλα

15
15

15
15

15
15

15

15
15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
----- Άλλα
---- Άλλα
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas
----- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
---- Άλλα
-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει
το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
---- Άλλα
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει
το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

-- Με προσθήκη αλκοόλης

- Βερίκοκα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3

3

3
3

3
3

3
3

3
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4599

15
15

---- 4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 5 kg

---- Λιγότερο των 4,5 kg

- Κεράσια

2008 50 94 00

2008 50 99 00

2008 60

10

---- Άλλα

2008 60 19 00

0

---- Άλλα

2008 60 39 00

10

---- Που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2008 60 60 00

10

---- Λιγότερο των 4,5 kg

2008 60 90 00
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10

---- 4,5 kg ή περισσότερο

2008 60 70 00

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

10

---- Που υπερβαίνει το 1 kg

2008 60 50 00

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

10

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 60 31 00

--- Άλλα

10

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 60 11 00

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη αλκοόλης

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- 5 kg ή περισσότερο

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 50 92 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

0

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4600

15

----- Άλλα

2008 70 19 00

15

----- Άλλα

2008 70 39 00

15

---- Άλλα

2008 70 59 00

15

---- Άλλα

2008 70 69 00

15

---- Άλλα

2008 70 79 00
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15

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

2008 70 71 00

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει

15

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

2008 70 61 00

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

15

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

2008 70 51 00

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

15

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 70 31 00

---- Άλλα

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

-- Με προσθήκη αλκοόλης

- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 70 11 00

2008 70

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4601

15

---- Λιγότερο των 5 kg

- Φράουλες

2008 70 98 00

2008 80

10

---- Άλλες

2008 80 19 00

2008 91 00 00

2008 80 90 00

2008 80 70 00

2008 80 50 00

-- Καρδιές φοινίκων
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- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της διάκρισης 2008 19

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει

το 1 kg

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει

5

10

10

10

10

---- Άλλες

2008 80 39 00

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

10

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 80 31 00

--- Άλλες

10

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

2008 80 11 00

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη αλκοόλης

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- 5 kg ή περισσότερο

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 70 92 00

ΣΟ 2008

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4602

2008 92 38 00

2008 92 36 00

2008 92 34 00

2008 92 32 00

2008 92 18 00

2008 92 16 00

2008 92 14 00

2008 92 12 00

2008 92

ΣΟ 2008

------ Άλλα
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σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Άλλα

------ Άλλα

σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

---- Άλλα

------ Άλλα

σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Άλλα

------ Άλλα

σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

--- Με προσθήκη αλκοόλης

-- Μείγματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15

15

15

15

15

15

15

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4603

2008 92 92 10

2008 92 92

2008 92 78 00

2008 92 76 00

2008 92 74 00

2008 92 72 00

2008 92 59 00

2008 92 51 00

ΣΟ 2008
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------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος
σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν δεν
υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων
------- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος
σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος
σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------- Άλλα
---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
----- 5 kg ή περισσότερο
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος
σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------- Πολτός, συμπυκνωμένος πολτός, κατεψυγμένος ή διατηρημένος σε ασηπτικές συνθήκες,
συσκευασμένος σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg για την
παρασκευή χυμών, νέκταρ και ποτών

----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

---- Με προσθήκη ζάχαρης

--- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

15

15

15

15

15

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4604

-- Άλλα

2008 99

15

----- Άλλα

2008 99 19 00

15

----- Άλλα

2008 99 23 00
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15

----- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

2008 99 21 00

---- Σταφύλια

15

----- Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

15

15

15

15

2008 99 11 00

---- Ζιγγίβερι

--- Με προσθήκη αλκοόλης

------ Άλλα

σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

----- Λιγότερο των 4,5 kg

------ Άλλα

σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά βάρος

2008 92 98 00

2008 92 97 00

2008 92 96 00

2008 92 94 00

15

------ Άλλα

2008 92 93 00

----- Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 92 92 90

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4605

15

------- Άλλα

2008 99 28 00

15

------- Άλλα

2008 99 34 00

15

------- Άλλα

2008 99 37 00

2008 99 41 00

----- Ζιγγίβερι

το 1 kg
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---- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει

15

15

------- Άλλα

2008 99 40 00

--- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

15

------- Τροπικά φρούτα

2008 99 38 00

------ Άλλα

15

------- Τροπικά φρούτα

2008 99 36 00

------ Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

----- Άλλα

15

------- Τροπικά φρούτα

2008 99 31 00

------ Άλλα

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------- Τροπικά φρούτα

------ Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 % mas

----- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 99 24 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4606

15

15
15
15

---- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει
το 1 kg
----- Ζιγγίβερι

----- Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves

----- Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι,
καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας)
και πιταχάγιες
----- Άλλα

2008 99 51 00

2008 99 61 00

2008 99 62 00

15
15
15

------ Λιγότερο των 5 kg

----- Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

----- Ιγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη φυτών,
περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

2008 99 78 00

2008 99 85 00

2008 99 91 00
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15

------ 5 kg ή περισσότερο

----- Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

15

2008 99 72 00

2008 99 67 00

2008 99 49 00

---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

15

----- Καρποί της ροιάς (fruits de la passion) και αχλάδια της ποικιλίας goyaves και καρποί
οξυφοίνικα
----- Μάγγες, μαγγούστες, καρποί παπαίας, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier,
καρποί της σαπότης, καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες
----- Άλλα

2008 99 46 00
15

15

----- Δαμάσκηνα

2008 99 45 00

2008 99 47 00

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Σταφύλια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 99 43 00

ΣΟ 2008

0

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4607

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
- Χυμοί πορτοκαλιού

-- Κατεψυγμένοι

2009

2009 11

2

------ φυσικοί χυμοί (100% φυσικοί) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένοι σε περιέκτες
καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg
καθαρού βάρους

2009 11 99 20
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2

----- συμπυκνωμένοι

2009 11 99 10

2009 11 99

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε
πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
---- Άλλοι

2009 11 91 00

2

2

---- Άλλοι

2009 11 19 00

--- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

2

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

15

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

2009 11 11 00

2008 99 99 90

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

------ Πολτός, , συμπυκνωμένος πολτός μπανάνας, ακτινίδιου, κάκτου, μαλπιγγίας της λείας
(ασερόλας), rambutan, άλλων τροπικών φρούτων και καρπών, κατεψυγμένος ή διατηρημένος
σε ασηπτικές συνθήκες, συσκευασμένος σε περιέκτες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα
190 kg για την παρασκευή χυμών, νέκταρ και ποτών
------πολτός κατεψυγμένος ή διατηρημένος σε ασηπτικές συνθήκες, συσκευασμένος σε
περιέκτες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg για την παρασκευή χυμών, νέκταρ
και ποτών
------ Άλλα

2008 99 99 10

2008 99 99 20

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 99 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4608

2009 21 00 90

2009 21 00
2009 21 00 10

2009 19 98
2009 19 98 10
2009 19 98 90

2009 19 91 00

2009 19 11 00
2009 19 19 00
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‘-- Μη κατεψυγμένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20:
--- φυσικοί (100% φυσικοί) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένοι σε περιέκτες καθαρού
περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού
βάρους
--- Άλλοι
-- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότητας σε
πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
---- Άλλοι
----- συμπυκνωμένοι
----- άλλοι
- Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
--- φυσικοί (100% φυσικοί) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένοι σε περιέκτες καθαρού
περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού
βάρους
--- Άλλοι

2009 12 00
2009 12 00 10

2009 12 00 90
2009 19

----- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 11 99 90

ΣΟ 2008

5

2

2
5

5

5
2

2

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0
0

0

0
0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4609

----- φυσικοί χυμοί (100% φυσικοί) χωρίς προσθήκη ζάχαρης, συσκευασμένοι σε περιέκτες

2009 31 19 10

2009 31 19 90

---- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 31 19
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--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

----- Άλλοι

καθαρού βάρους

καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει τα 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg

---- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

2009 31 11 00

2009 31

5

2

5

5

----- άλλοι

2009 29 99 90

- Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς

2

----- συμπυκνωμένοι

2009 29 99 10

5

---- Άλλοι

πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας σε

2009 29 99

2009 29 91 00

2

---- Άλλοι

2009 29 19 00

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 29 11 00

2009 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4610

5

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 31 59 00

5

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

-- Άλλοι

2009 31 99 00

2009 39

5

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

------ συμπυκνωμένοι

------ Άλλοι

2009 39 39

2009 39 39 10

2009 39 39 90

5

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 39 55 00
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5

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 39 51 00

----- Λεμονιών

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

2

----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 39 31 00

---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους
5

2

---- Άλλοι

2009 39 19 00

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

5

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 € ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 39 11 00

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

5

----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 31 91 00

---- Άλλων εσπεριδοειδών

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

---- Λεμονιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 31 51 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4611

5

------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 39 99 00
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5

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 39 95 00

- Χυμοί ανανά

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

----- Άλλων εσπεριδοειδών

------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 39 91 00

2009 39 59 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4612

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 41 10 00

----- Φυσικοί (όχι αραιωμένοι), που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα, συσκευασμένοι σε δοχεία καθαρού περιεχομένου
άνω των 190 kg, αξίας έως 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Άλλοι

-- Άλλοι

2009 41 99 10

2009 49

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

----- Συμπυκνωμένοι

----- Άλλοι

2009 49 99

2009 49 99 10

2009 49 99 90
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----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 49 93 00

---- Άλλοι

---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 49 91 00

2009 49 30 00

---- Άλλοι

2009 49 19 00

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 49 11 00

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

---- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 41 99

2009 41 99 90

---- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 41 91 00

--- Άλλοι:

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 41

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

10

2

10

10

10

2

10

10

2

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-20% σε 5 έτη

0

3

3

3

0

3

3

0

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4613

2009 69 71 00
2009 69 79 00
2009 69 90 00

2009 69 51 00
2009 69 59 00

2009 69 11 00
2009 69 19 00

2009 61
2009 61 10 00
2009 61 90 00
2009 69

2009 50
2009 50 10 00
2009 50 90 00

ΣΟ 2008
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- Χυμοί ντομάτας
-- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
-- Άλλοι
- Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μούστος σταφυλιών)
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30
--- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
-- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Συμπυκνωμένοι
----- Άλλοι
--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Συμπυκνωμένοι
------ Άλλοι
----- Άλλοι
- Χυμοί μήλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2
10
10

2
10

10
2

10
10

10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
3
3

0
3

3
0

3
3

3
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4614

2009 80 11 00
2009 80 19 00

2009 79 91 00
2009 79 93 00
2009 79 99 00
2009 80

2009 79 30 00

2009 79 11 00
2009 79 19 00

2009 71 91 00
2009 71 99 00
2009 79

2009 71
2009 71 10 00

ΣΟ 2008
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-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
--- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
--- Άλλοι
---- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
---- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
-- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
---- Άλλοι
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
- Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού
-- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
--- Χυμοί αχλαδιών
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
--- Άλλοι
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10
10

10
10
10

10

10
10

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3
3

3
3
3

3

3
3

3
3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4615

2009 80 71 00
2009 80 73 00

2009 80 61 00
2009 80 63 00
2009 80 69 00

2009 80 50 00

2009 80 36 00
2009 80 38 00

2009 80 34
2009 80 34 10
2009 80 34 20
2009 80 34 90
2009 80 35 00

ΣΟ 2008
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----- Χυμοί από τροπικά φρούτα
------ Χυμοί από μαρακούγια
------ Χυμοί από γουάβα
------ Άλλοι
----- Άλλοι
---- Άλλοι
----- Χυμοί από τροπικά φρούτα
----- Άλλοι
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67
--- Χυμοί αχλαδιών
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
---- Άλλοι
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
--- Άλλοι
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν πρόσθετα
ζάχαρα
----- Χυμοί κερασιών
----- Χυμοί από τροπικά φρούτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10
10

10
10
10

10

8
2

2
0
8
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3
3

3
3
3

3

2
0

0
0
2
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4616

2009 80 95
2009 80 95 10
2009 80 95 90
2009 80 96 00
2009 80 97
2009 80 97 10
2009 80 97 20

2009 80 88 00
2009 80 89 00

2009 80 85
2009 80 85 10
2009 80 85 90
2009 80 86 00

2009 80 79 00

ΣΟ 2008
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----- Άλλοι
---- Άλλοι
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Χυμοί από τροπικά φρούτα
------- Χυμοί από μαρακούγια και χυμοί από γουάβα
------- Άλλοι
------ Άλλοι
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Χυμοί από τροπικά φρούτα
------ Άλλοι
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------ Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon
- - - - - - - Συμπυκνωμένοι
------- Άλλοι
------ Χυμοί κερασιών
------ Χυμοί από τροπικά φρούτα
------- Συμπυκνωμένοι
------- Φυσικοί (όχι αραιωμένοι), χωρίς πρόσθετα ζάχαρα, συσκευασμένοι σε δοχεία καθαρού
περιεχομένου άνω των 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
3
3
0
0

2
2

3
3

0
3
3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2
10
10

10
10

8
10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4617

2009 90 39 00

2009 90 31 00

2009 90 21 00
2009 90 29 00

2009 90 11 00
2009 90 19 00
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------- Άλλοι
------ Άλλοι
------- Συμπυκνωμένοι
------- Φυσικοί χυμοί από μπανάνα (όχι αραιωμένοι), χωρίς πρόσθετα ζάχαρα, συσκευασμένοι σε
δοχεία καθαρού περιεχομένου άνω των 190 kg, αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg
καθαρού βάρους
------- Άλλοι
- Μείγματα χυμών
-- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
--- Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
--- Άλλοι
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Άλλοι
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67
--- Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους και περιεκτικότας σε
πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
---- Άλλα
--- Άλλα
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Μείγματα χυμών εσπεριδοειδών και χυμού ανανά

2009 80 97 90
2009 80 99
2009 80 99 10
2009 80 99 20

2009 80 99 90
2009 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

10

10

10
2

10
10

3

3

3
0

3
3

3

0
0

2
2
10

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4618

2009 90 71 00
2009 90 73 00
2009 90 79
2009 90 79 10

2009 90 59 90

2009 90 59 30

2009 90 51 00
2009 90 59
2009 90 59 10
2009 90 59 20
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------ Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------ Άλλοι
-------Συμπυκνωμένοι
------- Φυσικοί (όχι αραιωμένοι), χωρίς πρόσθετα ζάχαρα, συσκευασμένοι σε δοχεία καθαρού
περιεχομένου άνω των 190 kg
------- Άλλοι
----- Άλλοι
------ Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------ Άλλα
-------Συμπυκνωμένοι
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα, φυσικών (όχι αραιωμένων), χωρίς πρόσθετα ζάχαρα,
συσκευασμένα σε δοχεία καθαρού περιεχομένου άνω των 190 kg
------- Μείγματα χυμών εσπεριδοειδών, φυσικών (όχι αραιωμένων), χωρίς πρόσθετα ζάχαρα,
συσκευασμένα σε δοχεία καθαρού περιεχομένου άνω των 190 kg
------- Άλλα
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Μείγματα χυμών εσπεριδοειδών και χυμού ανανά
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
-------Συμπυκνωμένα

2009 90 41 00
2009 90 49
2009 90 49 10
2009 90 49 20

2009 90 49 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

3
3
0

2

3
10
10

10

0

0
0

2
2
2

3

10

3

0
0

2
2
10

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4619

2009 90 97
2009 90 97 10
2009 90 97 90
2009 90 98
2009 90 98 10
2009 90 98 90
21
2101

2009 90 95 00
2009 90 96 00

2009 90 92 00
2009 90 94 00

2009 90 79 90

ΣΟ 2008
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------- Άλλα
----- Άλλα
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα
------- Άλλα
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα
------- Άλλα
------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα
--------.Συμπυκνωμένα
-------- Άλλα
------- Άλλα
-------- Συμπυκνωμένα
-------- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με
βάση τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα
φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών
- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
3
0
3

2
10

3
3

3
3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2
10

10
10

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4620

2101 30 91 00

2101 30 11 00
2101 30 19 00

2101 20 92 00
2101 20 98 00
2101 30

2101 20 20 00

2101 11
2101 11 11
2101 11 11 10
2101 11 11 90
2101 11 19 00
2101 12
2101 12 92 00
2101 12 98 00
2101 20

ΣΟ 2008
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-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
--- Περιεκτικότητας σε ξερές ουσίες που προέρχονται από τον καφέ ίσης ή ανώτερης του 95 % κατά βάρος
----Στιγμιαίος καφές σε συσκευασίες περιεκτικότητας έως 10 kg
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ
--- Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ
--- Άλλα
- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ
-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα
-- Παρασκευάσματα
--- Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ
--- Άλλα
- Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και
συμπυκνώματα αυτών
-- Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ
--- Κιχώριο φρυγμένο
--- Άλλα
-- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων
υποκατάστατων του καφέ
--- Φρυγμένου κιχωρίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10
10

10
10

3

3
0

3
-50% σε 5 έτη

3

3
-50% σε 5 έτη

10
10
10

3
3
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4621

2103 10 00 00
2103 20 00 00
2103 30
2103 30 10 00

2102 20 19 00
2102 20 90 00
2102 30 00 00
2103

2102 20 11 00

2102 10 31 00
2102 10 39 00
2102 10 90 00
2102 20

2102 10
2102 10 10 00

2101 30 99 00
2102
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--- Άλλα
Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια της
κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
- Ζύμες ενεργές
-- Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)
-- Ζύμες αρτοποίησης
--- Αποξεραμένες
--- Άλλες
-- Άλλες
- Ζύμες αδρανείς. Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί
-- Ζύμες αδρανείς
--- Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg
--- Άλλες
-- Άλλα
- Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα.
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
- Σάλτσα σόγιας
- Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας
- Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
-- Αλεύρι από σινάπι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
3
3

15

3
3
3

3

5
5
5

5

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

15
15

10
10
10

10

20
20
15

15

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4622

2105 00 91 00
2105 00 99 00
2106
2106 10

2105 00 10 10
2105 00 10 90
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-- Άλλα
Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα.
Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
- Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα
-- Ξεραμένα ή αποξεραμένα
-- Άλλα
- Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες ή περιέχουν λιγότερο από 3 % κατά βάρος αυτών των
λιπαρών ουσιών
-- Παγωτό με φρούτα που παρασκευάζεται με μείγμα της διάκρισης 2106 90 98 60
-- Άλλα
- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα
-- Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 %
-- Ίσης ή ανώτερης του 7 %
Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης

2103 90 90 00
2104

2104 10
2104 10 10 00
2104 10 90 00
2104 20 00 00
2105 00
2105 00 10

-- Μουστάρδα παρασκευασμένη
- Άλλα
-- Τσάτνυ (μάγγο) υγρό
-- Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2 % vol που δεν υπερβαίνει
το 49,2 % vol, που περιέχουν 1,5 % μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα συστατικά, 4 %
μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν υπερβαίνει τα 0,50 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2103 30 90 00
2103 90
2103 90 10 00
2103 90 30 00

ΣΟ 2008

10
10

5
10

10
10
10

0
0

0
0

7
3
-50% σε 5 έτη

7

3
3

10
10
10

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4623

2106 90 98 90
22
2201

2106 90 98
2106 90 98 60

2106 90 92 00

2106 90 51 00
2106 90 55 00
2106 90 59 00

2106 90 30 00

2106 10 80 00
2106 90
2106 90 20 00

2106 10 20 00
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-- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα
κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
-- Άλλα
- Άλλα
-- Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των τύπων
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
-- Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών
--- Ισογλυκόζης
--- Άλλα
---- Λακτόζης
---- Γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα
κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα,
λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους
--- Άλλα
- - - - Μείγμα για την παρασκευή παγωτού με φρούτα, που περιέχει συμπυκνώματα χυμού
φρούτων ή μη αλκοολούχα ποτά περιεκτικότητας σε ζάχαρη έως 30% και χωρίς λίπη βουτύρου
- - - - Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά, χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

5

8

5
5
10

0

0

7

0
0
-50% σε 5 έτη

0

0

10
5

0

-20% σε 5 έτη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4

4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4624

2203 00 01 00

2202 90 91 00
2202 90 95 00
2202 90 99 00
2203 00

2202 90
2202 90 10 00

2202 10 00 00

2201 10 11 00
2201 10 19 00
2201 10 90 00
2201 90 00 00
2202

2201 10
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- Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα
-- Φυσικά μεταλλικά νερά
--- Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2)
--- Άλλα
-- Άλλα
- 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 2009
- Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων
γλυκαντικών ή αρωματισμένα
- Άλλα
-- Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ώς 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα
των κλάσεων 0401 ώς 0404
-- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από τις κλάσεις 0401 ώς 0404
--- Κατώτερης του 0,2 %
--- Ίσης ή ανώτερης του 0,2 % και κατώτερης του 2 %
--- Ίσης ή ανώτερης του 2 %
Μπίρα από βύνη
- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 l
-- Σε φιάλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,05 ευρώ/λίτρο

5
5
5

5

5

10
10
10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0
0

0

0

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4625

2204 21
2204 21 10 00

2204 10 91 00
2204 10 99 00

2204 10 11 00
2204 10 19 00

2204 10

2203 00 09 00
2203 00 10 00
2204
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-- Άλλα
- Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009
- Κρασιά αφρώδη
-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5 % vol
--- Καμπανίτης
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Asti spumante
--- Άλλα
- Άλλα κρασιά. Μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίσθηκε ή σταμάτησε με προσθήκη
αλκοόλης
-- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες
κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς
και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν υπερπίεση, που οφείλεται
στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar
--- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
----- Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Κρασιά λευκά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,3 ευρώ/λίτρο

1,5 ευρώ/λίτρο
1,5 ευρώ/λίτρο

1,5 ευρώ/λίτρο
1,5 ευρώ/λίτρο

0,05 ευρώ/λίτρο
0,05 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5

5
5

5
5

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4626

2204 21 42 00
2204 21 43 00
2204 21 44 00

2204 21 11 00
2204 21 12 00
2204 21 13 00
2204 21 17 00
2204 21 18 00
2204 21 19 00
2204 21 22 00
2204 21 23 00
2204 21 24 00
2204 21 26 00
2204 21 27 00
2204 21 28 00
2204 21 32 00
2204 21 34 00
2204 21 36 00
2204 21 37 00
2204 21 38 00
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------- Alsace (Αλσατίας)
------- Bordeaux (Μπορντό)
------- Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Val de Loire
------- Mosel-Saar-Ruwer
------- Pfalz (Παλατινάτου)
------- Rheinhessen (Ρηνανίας-Έσσης)
------- Tokaj
------- Lazio
------- Toscana (Τοσκάνης)
------- Trentino, Alto Adige και Friuli
------- Veneto
------- Vinho Verde
------- Penedés
------- Rioja
------- Valencia
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Bordeaux (Μπορντό)
------- Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Beaujolais
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4627

2204 21 79 00
2204 21 80 00

2204 21 46 00
2204 21 47 00
2204 21 48 00
2204 21 62 00
2204 21 66 00
2204 21 67 00
2204 21 68 00
2204 21 69 00
2204 21 71 00
2204 21 74 00
2204 21 76 00
2204 21 77 00
2204 21 78 00
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------- Côtes-du-Rhône
------- Languedoc-Roussillon
------- Val de Loire
------- Piemonte
------- Toscana (Τοσκάνης)
------- Trentino και Alto Adige
------- Veneto
------- Dão, Bairrada και Douro
------- Navarra
------- Penedés
------- Rioja
------- Valdepeñas
------- Άλλα
----- Άλλα
------ Κρασιά λευκά
------ Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
----- Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Κρασιά λευκά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4628

2204 21 95 00
2204 21 96 00
2204 21 98 00

2204 21 87 00
2204 21 88 00
2204 21 89 00
2204 21 91 00
2204 21 92 00
2204 21 94 00

2204 21 84 00
2204 21 85 00

2204 21 81 00
2204 21 82 00
2204 21 83 00
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------- Tokay
------- Άλλα
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Κρασιά λευκά
------ Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
----- Κρασί Marsala
----- Κρασιά Σάμος και Μοσχάτο Λήμνου
----- Κρασί Porto
----- Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal
----- Κρασί Xérès
----- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22 % vol
----- Κρασί Porto
----- Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal
----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο
0,3 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5
5
5

5
5
5
5
5
5

5
5

5
5
5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4629

2204 29 42 00
2204 29 43 00
2204 29 44 00
2204 29 46 00
2204 29 47 00

2204 29 11 00
2204 29 12 00
2204 29 13 00
2204 29 17 00
2204 29 18 00

2204 21 99 00
2204 29
2204 29 10 00
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---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol
-- Άλλα
--- Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες
κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων, καθώς
και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C, έχουν υπερπίεση, που οφείλεται
στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη των 3 bar
--- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
----- Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Κρασιά λευκά
------- Tokaj
------- Bordeaux (Μπορντό)
------- Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Val de Loire
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Bordeaux (Μπορντό)
------- Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Beaujolais
------- Côtes-du-Rhône
------- Languedoc-Roussillon

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

5

0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0,3 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4630

2204 29 83 00

2204 29 77 00
2204 29 78 00
2204 29 82 00

2204 29 71 00
2204 29 72 00
2204 29 75 00

2204 29 62 00
2204 29 64 00
2204 29 65 00

2204 29 48 00
2204 29 58 00
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------- Val de Loire
------- Άλλα
----- Άλλα
------ Κρασιά λευκά
------- Sicilia (Σικελίας)
------- Veneto
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Puglia (Απουλίας)
------- Sicilia (Σικελίας)
------- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 15 % vol
----- Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Κρασιά λευκά
------- Tokaj
------- Άλλα
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Κρασιά λευκά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5

5
5
5

5
5
5

5
5
5

5
5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4631

2204 30 92 00

2204 29 95 00
2204 29 96 00
2204 29 98 00
2204 29 99 00
2204 30
2204 30 10 00

2204 29 87 00
2204 29 88 00
2204 29 89 00
2204 29 91 00
2204 29 92 00
2204 29 94 00

2204 29 84 00
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----- Κρασί Porto
----- Κρασιά Madeira και μοσχάτο Setubal
----- Κρασί Xérès
----- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν
υπερβαίνει το 22 % vol
----- Κρασί Porto
----- Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal
----- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol
- Άλλοι μούστοι σταφυλιών
-- Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο
τρόπο, εκτός απ' αυτόν της προσθήκης αλκοόλης
-- Άλλοι
--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm³ σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο
αλκοολικό τίτλο 1 % vol ή λιγότερο
---- Συμπυκνωμένοι

------ Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 18 % vol
----- Κρασί Marsala
----- Κρασιά Σάμος και Μοσχάτο Λήμνου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

5

10

10

5
5
5
5

5
5
5
5
5
5

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο
0,4 ευρώ/λίτρο

0,4 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4632

2206 00 31 00
2206 00 39 00

2206 00 10 00

2205 10
2205 10 10 00
2205 10 90 00
2205 90
2205 90 10 00
2205 90 90 00
2206 00

2204 30 96 00
2204 30 98 00
2205

2204 30 94 00
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---- Άλλοι
--- Άλλοι
---- Συμπυκνωμένοι
---- Άλλοι
Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή
αρωματικών ουσιών
- Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol
- Άλλα
-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
-- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol
Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι)· μείγματα
ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση
και μη αλκοολούχων ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού
- Κρασί δευτερίας (piquette)
- Άλλα
-- Αφρώδη
--- Μηλίτης και απίτης
--- Άλλα
-- Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0,1 ευρώ/λίτρο
0,1 ευρώ/λίτρο

3
3

3

3
3

1 ευρώ/λίτρο
1 ευρώ/λίτρο

0,1 ευρώ/λίτρο

3
3

5
5

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1 ευρώ/λίτρο
1 ευρώ/λίτρο

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4633

2208 20 14 00

2208 20 12 00

2208 20

--- Αρμανιάκ
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- 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
- Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα
-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Κονιάκ

- - Για ιατρική χρήση και φαρμακευτική παραγωγή
- - Άλλα

2207 10 00 10
2207 10 00 90
2207 20 00 00
2208

2207 10 00

2206 00 81 00
2206 00 89 00
2207

---- Mηλίτης και απίτης
---- Άλλα
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
---- Mηλίτης και απίτης
---- Άλλα
Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή
περισσότερο. Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου
- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή
περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2206 00 51 00
2206 00 59 00

ΣΟ 2008

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

10
10
10

0,1 ευρώ/λίτρο
0,1 ευρώ/λίτρο

0,1 ευρώ/λίτρο
0,1 ευρώ/λίτρο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη

3
3

3
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4634

--- Άλλα

2208 20 29 00

---- Γκράπα

---- Μπράντυ Jerez

---- Άλλα

- Ουίσκι

2208 20 86 00

2208 20 87 00

2208 20 89 00

2208 30

2208 30 11 00

---- Αρμανιάκ

2208 20 64 00

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
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-- Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Κονιάκ

--- Άλλα

--- Ακατέργαστα αποστάγματα

2208 20 62 00

2208 20 40 00

--- Μπράντυ Jerez

2208 20 27 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l

--- Γκράπα

2208 20 26 00

ΣΟ 2008

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4635

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 38 00

---- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 58 00

---- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 78 00

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

- Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που έχουν υποστεί ζύμωση

2208 30 88 00

2208 40
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-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 82 00

-- Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 72 00

--- Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 52 00

--- Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

--- Απρόσμικτο ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

-- Ουίσκι Scotch

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 30 32 00

2208 30 19 00

ΣΟ 2008

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών ποτών
100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4636

---- Άλλα

- Τζιν και τζινέβρα

2208 40 99 00

2208 50

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 50 19 00
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-- Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 50 11 00

-- Τζιν που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Αξίας που υπερβαίνει 2 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

--- Άλλα

--- Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από
225 γραμμάρια/έκατόκτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)

2208 40 91 00

2208 40 51 00

---- Άλλα

2208 40 39 00

-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχομένο που υπερβαίνει τα 2 l

---- Άξίας που υπερβαίνει 7,9 ευρώ ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης

--- Άλλα

--- Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή μεγαλύτερη από
225 γραμμάρια/έκατόκτρο καθαρής αλκοόλης (με 10 % αποδεκτή απόκλιση)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2208 40 31 00

2208 40 11 00
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3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4637

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

- Βότκα

2208 50 99 00

2208 60

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 60 19 00

- Λικέρ

-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

-- Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l

- Άλλα

2208 70

2208 70 10 00

2208 70 90 00

2208 90
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--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 60 99 00

-- Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 60 91 00

-- Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 45,4 % vol σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 60 11 00

-- Βότκα με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 50 91 00
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3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4638

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 19 00

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 38 00

2208 90 52 00

------- Άλλα

2208 90 48 00

------- Korn

------ Άλλα

------- Calvados

2208 90 45 00

------ Φρούτων

----- Αποστάγματα

---- Άλλα

---- Ούζο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
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-- Άλλα αποστάγματα λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 33 00

2208 90 41 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια (εκτός από τα λικέρ) σε δοχεία με περιεχόμενο

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 11 00

ΣΟ 2008

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4639

----- Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

2208 90 69 00

----- Άλλα

---- Άλλα οινοπνευματώδη ποτά

-- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που παρουσιάζεται σε
δοχεία με περιεχόμενο
--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

---- Για ιατρική χρήση και φαρμακευτική παραγωγή

2208 90 77 00

2208 90 78 00

2208 90 91

2208 90 91 10
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3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

----- Τεκίλα

2208 90 75 00

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3

3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Φρούτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2208 90 71 00

---- Αποστάγματα

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

-------- Μεσκάλ

-------- Άλλα

2208 90 56 90

------- Άλλα

2208 90 56

2208 90 56 10

------- Τεκίλα

2208 90 54 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4640

--- Που υπερβαίνει τα 2 λίτρα

---- Για ιατρική χρήση και φαρμακευτική παραγωγή

---- Άλλα

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ

2208 90 99

2208 90 99 10

2208 90 99 90

2209 00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. ΤΡΟΦΕΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ
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
- Αλεύρια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων. Ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών

23

-- Άλλα

2302 10 90 00
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-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

2302 10 10 00

2302 10

2302

- Αλεύρια 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
- Καλαμποκιού

2301 20 00 00

2301 10 00 00

20

20

0

0

-- Που υπερβαίνει τα 2 l

2209 00 99 00

2301

10

-- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2209 00 91 00

10

5

5

0

0

3

3

3

10

2209 00 19 00

- Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

3

10

-- Που υπερβαίνει τα 2 l

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

-- Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%
3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

3,5 ευρώ/λίτρο
οινοπνευματωδών
ποτών 100%

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

2209 00 11 00

- Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2208 90 91 90

ΣΟ 2008

4641

2302 40 90 00
2302 50 00 00
2303

2302 40 10 00

2302 40 02 00
2302 40 08 00

2302 30 90 00
2302 40

2302 30
2302 30 10 00
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- Σιταριού
-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η
αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 %
κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει
περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος
-- Άλλα
- Άλλων δημητριακών
-- Ρυζιού
--- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων η
αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει το 10 %
κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το κόσκινο έχει
περιεκτικότητα σε τέφρες, που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά βάρος
--- Άλλα
- 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20
20

20

20
20

20

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5
5

5

5
5

5

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4642

--- Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος

-- Άλλα

- Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

-- Πολτοί τεύτλων

-- Άλλα

- Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας

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

2303 10 11 00

2303 10 19 00

2303 10 90 00

2303 20

2303 20 10 00

2303 20 90 00

2303 30 00 00

2304 00 00 00

2306 41 00 00

2306 10 00 00
2306 20 00 00
2306 30 00 00

2306
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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 2304 ή 2305
- Σπερμάτων βαμβακιού
- Σπερμάτων λιναριού
- Σπερμάτων ηλιοτρόπιου
- Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης
-- Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ

-- Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), περιεκτικότητας σε
πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη
--- Ανώτερης του 40 % κατά βάρος

2305 00 00 00

- Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2303 10

ΣΟ 2008

5

20
20
20

20

0

20

20

20

20

20

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-20% σε 5 έτη

-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη

-20% σε 5 έτη

0

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4643

2307 00 19 00
2307 00 90 00
2308 00

2307 00 11 00

2306 90 11 00
2306 90 19 00
2306 90 90 00
2307 00

2306 49 00 00
2306 50 00 00
2306 60 00 00
2306 90
2306 90 05 00
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-- Άλλα
- Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά
- Καρυδιών ή αμυγδάλων φοίνικα
- Άλλα
-- Φύτρων καλαμποκιού
-- Άλλα
--- Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου
---- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 %
---- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %
--- Άλλοι
Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη
- Οινολάσπες
-- Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή
ύλη ίση ή ανώτερη του 25 % κατά βάρος
-- Άλλες
- Τρυγιά ακάθαρτη
Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή
των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20
20

20

5
5

5

5
5
5

5

20

20
20
20

-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη
-20% σε 5 έτη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
20
20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4644

2309 10 39 00

2309 10 33 00

2309 10 31 00

2309 10 19 00

2309 10 15 00

2309 10 13 00

2309 10 11 00

2308 00 19 00
2308 00 40 00
2308 00 90 00
2309
2309 10

2308 00 11 00
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-- Που έχουν συνολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση
ή ανώτερη του 40 % κατά βάρος
-- Άλλα
- Βελανίδια και ινδικά κάστανα; Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών
- Άλλα
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
- Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
-- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης
που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55, ή
γαλακτοκομικά προϊόντα
--- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης
---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή
ίσο του 10 %
----- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης
του 75 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %
---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %
----- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

5

5

5

5

5

5

20
20
20

20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

7

0

0

0

7

5
5
5

5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4645

2309 90 39 00

2309 90 35 00

2309 90 33 00

2309 90 31 00

2309 10 90 00
2309 90
2309 90 10 00
2309 90 20 00

2309 10 59 00
2309 10 70 00

2309 10 53 00

2309 10 51 00
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----- Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
--- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα
-- Άλλες
- Άλλα
-- Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά
-- Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου
-- Άλλα, , όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα
--- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι μαλτοδεξτρίνης
που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 51 μέχρι 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 και 2106 90 55 ή
γαλακτοκομικά προϊόντα
---- Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης
----- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος κατώτερο ή
ίσο του 10 %
------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και κατώτερης
του 75 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του 30 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10

3

3

3

-50% σε 5 έτη

3
3

10
10

10

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5

5
5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4646

2309 90 99
2309 90 99 10
2309 90 99 90
24
2401

2309 90 95 00

2309 90 91 00

2309 90 59 00
2309 90 70 00

2309 90 53 00

2309 90 51 00

2309 90 49 00

2309 90 43 00

2309 90 41 00
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------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %
------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και κατώτερης
του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα
--- Άλλα
---- Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας
---- Άλλα
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49 %, σε οργανικό ή ανόργανο
υπόθεμα
----- Άλλα
- - - - - - Προηγούμενα μείγματα (Praemisceo)
- - - - - - Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 - ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2
10

10

10

10
10

10

10

10

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

7
7

3

3

3
3

3

-50% σε 5 έτη

3

3

-50% σε 5 έτη

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4647

2401 20 10 00
2401 20 20 00

2401 10 50 00
2401 10 60 00
2401 10 70 00
2401 10 80 00
2401 10 90 00
2401 20

2401 10 41 00
2401 10 49 00

2401 10 10 00
2401 10 20 00
2401 10 30 00

2401 10
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- Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων
-- Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured
--- Καπνά flue cured τύπου Virginia
--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley
--- Καπνά light air cured τύπου Maryland
--- Καπνά fire cured
---- Τύπου Kentucky
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Καπνά light air cured
--- Καπνά sun cured ανατολικού τύπου
--- Καπνά dark air cured
--- Καπνά flue cured
--- Άλλα καπνά
- Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων
-- Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
υβρίδια Burley. Καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured
--- Καπνά flue cured τύπου Virginia
--- Καπνά light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται τα υβρίδια Burley

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1
1

1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
7
0
0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4648

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- - - Τσιγάρα χωρίς φίλτρα, από καπνό

- - - Τσιγάρα με φίλτρα, από καπνό

- Άλλα

2402 20 90 20

2402 90 00 00

-- Άλλα
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--- Καπνά dark air cured
--- Καπνά flue cured
--- Άλλα καπνά
- Απορρίμματα καπνού
Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και
τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
- Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια, που
περιέχουν καπνό
- Τσιγάρα που περιέχουν καπνό
-- Που περιέχουν γαρίφαλο

--- Καπνά light air cured τύπου Maryland
--- Καπνά fire cured
---- Τύπου Kentucky
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Καπνά light air cured
--- Καπνά sun cured ανατολικού τύπου

2402 20 90
2402 20 90 10

2402 20
2402 20 10 00

2402 10 00 00

2401 20 50 00
2401 20 60 00
2401 20 70 00
2401 20 80 00
2401 20 90 00
2401 30 00 00
2402

2401 20 41 00
2401 20 49 00

2401 20 30 00

ΣΟ 2008

1,5 ευρώ/1000
μονάδες
1,5 ευρώ/1000
μονάδες
20

1,5 ευρώ/1000
μονάδες

10

1
1
1
1
1
1

1
1

1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

7

3

3

3

0
0
0
0
7
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4649

2501 00 31 00

2501 00 10 00

2501 00

25

2403 91 00 00
2403 99
2403 99 10 00
2403 99 90 00

2403 10 10 00
2403 10 90 00

2403 10

2403
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Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά
«ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού
- Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε
αναλογία
-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g
-- Άλλα
- Άλλα
-- Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»
-- Άλλα
--- Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)
--- Άλλα
ΤΜΗΜΑ V - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΡΥΚΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 - ΑΛΑΤΙ, ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ
ΤΣΙΜΕΝΤΑ
Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και
χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη
αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό
νερό
- Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών
- Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και
χλωριούχο νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη
αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα
-- Που προορίζονται για χημική μεταποίηση (διαχωρισμός Na από Cl) για την παραγωγή
άλλων προϊόντων
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

0

0

0
0

1,8 ευρώ/kg
1,8 ευρώ/kg

2

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1,8 ευρώ/kg

20
20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4650

2506 10 00 00
2506 20 00 00

2505 10 00 00
2505 90 00 00
2506

2503 00 10 00
2503 00 90 00
2504
2504 10 00 00
2504 90 00 00
2505

2501 00 91 00
2501 00 99 00
2502 00 00 00
2503 00

2501 00 51 00
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--- Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες
περιλαμβάνεται και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή
προϊόντων που προορίζονται για τη διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων
--- Άλλα
---- Αλάτι κατάλληλο για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι
Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το
κολλοειδές
- Θείο ακατέργαστο και θείο μη εξευγενισμένο
- Άλλα
Γραφίτης φυσικός
- Σε σκόνη ή σε ψήγματα
- Άλλος
Άμμος φυσική κάθε είδους, έστω και χρωματισμένη, με εξαίρεση τη μεταλλοφόρο άμμο
του κεφαλαίου 26
- Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή
- 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
- Χαλαζίτης
- Χαλαζίτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2
2

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

0
0

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

1
1

2
2
2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4651

2509 00 00 00
2510
2510 10 00 00
2510 20 00 00
2511

2508 10 00 00
2508 30 00 00
2508 40 00
2508 40 00 10
2508 40 00 90
2508 50 00 00
2508 60 00 00
2508 70 00 00

2507 00
2507 00 20 00
2507 00 80 00
2508
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Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες
- Καολίνη
- Άλλες καολινικές άργιλοι
Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), 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
- Μπεντονίτης
- Άργιλοι πυρίμαχες
- Άλλες άργιλοι
- - Λευκαντική γη και αποχρωστική γη (λευκαντική άργιλος τύπου floridin)
- - Άλλα
- Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης
- 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
Κιμωλία
Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές
- Μη αλεσμένα
- Αλεσμένα
Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με εξαίρεση το
οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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0
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2
2

5
3
5
5
5

20
10
20
20
20
10

5
5

3
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

20
20

10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4652

2515 12 20 00
2515 12 50 00
2515 12 90 00

2515 11 00 00
2515 12

2515

2513 10 00 00
2513 20 00 00
2514 00 00 00

2513

2511 10 00 00
2511 20 00 00
2512 00 00 00
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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, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές
λειαντικές ύλες, έστω και θερμικά επεξεργασμένες
- Ελαφρόπετρα
- Σμύριδα. Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες
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 κατεργασμένα ή απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
- Μάρμαρα και τραβερτίνες
-- Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα
-- Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή
ορθογωνίου
--- Πάχους ίσου ή κατώτερου των 4 cm
--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm
--- Άλλα

- Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)
- Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2
2
2

2

2
2
2

2
2
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
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0

0
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0

0
0
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4653

2517 10 10 00

2517 10

2516 11 00 00
2516 12
2516 12 10 00
2516 12 90 00
2516 20 00
2516 20 00 10
2516 20 00 90
2516 90 00 00
2517

2515 20 00 00
2516
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- 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
- Γρανίτης
-- Ακατέργαστος ή χοντρικά κατεργασμένος
-- Απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου
--- Πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm
--- Άλλος
- Ψαμμίτης
-- Μη κατεργασμένος ή κατεργασμένος με το χέρι
-- Άλλα
- Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο
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. 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 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα
- 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
-- Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
5
3

10
20
10

0

3
3

10
10

2

3

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4654

2519 10 00 00
2519 90

2518 10 00 00
2518 20 00
2518 20 00 10
2518 20 00 90
2518 30 00 00
2519

2517 41 00 00
2517 49 00 00
2518

2517 30 00 00

2517 10 20 00
2517 10 80 00
2517 20 00 00
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-- Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι
-- Άλλα
- Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά
απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517 10
- Σκύρα πισσωμένα
- Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά επεξεργασμένα
-- Από μάρμαρο
-- Άλλα
Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περιλαμβάνεται και 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
- Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία «ωμός»
- Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος
- - Με μέση διάμετρο των στοιχείων μικρότερη από 0,3 mm
- - Άλλα
- Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες
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
- Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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0
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Κατηγορία
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2
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4655

2523 21 00 00

2523 10 00 00

2522 10 00 00
2522 20 00 00
2522 30 00 00
2523

2522

2520 10 00 00
2520 20
2520 20 10 00
2520 20 90 00
2521 00 00 00

2519 90 10 00
2519 90 30 00
2519 90 90 00
2520
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-- Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)
-- Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)
-- Άλλα
Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες ουσιών
με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του
- Γύψος. Ανυδρίτης
- Γύψος ψημένος
-- Οικοδομών
-- Άλλος
Ασβεστόλιθοι κατάλληλοι για συλλίπασμα κατά το λιώσιμο σιδηρομεταλλευμάτων. Ασβεστόλιθοι για την
παρασκευή ασβέστου ή τσιμέντου
Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το
υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825
- Ασβέστης μη σβησμένος
- Ασβέστης σβησμένος
- Ασβέστης υδραυλικός
Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία
«clinkers»), έστω και χρωματισμένα
- Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»
- Τσιμέντα Portland
-- Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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2528 10 00 00

2526 10 00 00
2526 20 00 00
[2527]
2528

2525 10 00 00
2525 20 00 00
2525 30 00 00
2526

2523 29 00 00
2523 30 00 00
2523 90
2523 90 10 00
2523 90 80 00
2524
2524 10 00 00
2524 90 00 00
2525
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2

2
2
2

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 % Η3BO3 επί ξηρού
προϊόντος
- Βορικά άλατα του νατρίου, φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα
- Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο
- Άλλα υδραυλικά τσιμέντα
-- Τσιμέντα υψικαμίνων
-- Άλλα
Αμίαντος
- Κροκιδόλιθος
- Άλλα
Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια
(splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία
- Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια
- Μαρμαρυγίας σε σκόνη
- Απορρίμματα μαρμαρυγία
Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους
ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης
- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη
- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4657

2601 11 00
2601 11 00 10

2529 21 00 00
2529 22 00 00
2529 30 00 00
2530
2530 10
2530 10 10 00
2530 10 90 00
2530 20 00 00
2530 90
2530 90 20 00
2530 90 98 00
26
2601

2528 90 00 00
2529
2529 10 00 00
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- Άλλα
Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας
- Άστριος
- Αργυραδάμας
-- 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
- Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι
-- Περλίτης
-- Βερμικουλίτης και χλωρίτες
- Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)
- Άλλα
-- Σηπιόλιθος
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 - ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ
Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, στα οποία περιλαμβάνονται και οι φρυγμένοι
σιδηροπυρίτες (τέφρες πυριτών)
- Σιδηρομεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά, άλλα από τους φρυγμένους σιδηροπυρίτες (τέφρες
πυριτών)
-- Μη συσσωματωμένα
- - - Σιδηρούχα συμπυκνώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

2
2

0

0
0
0

2
2
2

2

0
0
0

0

2
0
0
2

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4658

2603 00 00 00
2604 00 00 00
2605 00 00 00
2606 00 00 00
2607 00 00 00
2608 00 00 00
2609 00 00 00
2610 00 00 00
2611 00 00 00
2612
2612 10
2612 10 10 00

2601 11 00 90
2601 12 00
2601 12 00 10
2601 12 00 90
2601 20 00 00
2602 00 00 00
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- Σιδηροπυρίτες φρυγμένοι (τέφρες πυριτών)
Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή
περισσότερο κατά βάρος, επί ξηρού προϊόντος
Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ'αυτά
Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
-- Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης
του 5 % κατά βάρος (Ευρατόμ)

- - - Άλλα
-- Συσσωματωμένα
- - - Συσσωματώματα με μορφή σβόλων από σιδηρομεταλλεύματα
- - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

2

0
0
0
0

2
2
2
2

2
2
2
0
2
2
2
0.1
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4659

2612 20 90 00
2613
2613 10 00 00
2613 90 00 00
2614 00
2614 00 10 00
2614 00 90 00
2615
2615 10 00 00
2615 90
2615 90 10 00
2615 90 90 00
2616
2616 10 00 00
2616 90 00 00
2617

2612 10 90 00
2612 20
2612 20 10 00
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-- Άλλα
- Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
-- Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε
θόριο ανώτερης του 20 % κατά βάρος (Ευρατόμ)
-- Άλλα
Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Φρυγμένα
- Άλλα
Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Ιλμενίτης και τα εμπλουτισμένα απ' αυτόν
- Άλλα
Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Άλλα
-- Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
-- Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Άλλα
Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
2
1
2
2
2
0
0

0

2
2

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4660

2620 91 00 00

2620 21 00 00
2620 29 00 00
2620 30 00 00
2620 40 00 00
2620 60 00 00

2620 11 00 00
2620 19 00 00

2619 00 20 00
2619 00 40 00
2619 00 80 00
2620

2619 00

2617 10 00 00
2617 90 00 00
2618 00 00 00
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- Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά
- Άλλα
Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την
κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα
Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης), αποσφυροκοπήματα και
άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα
- Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου
- Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου
- Άλλα
Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του
χυτοσιδήρου, σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν αρσενικό, μέταλλα ή ενώσεις μετάλλων
- Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο
-- Συμπήγματα γαλβανισμού
-- Άλλα
- Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο
-- Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδούχων ενώσεων
-- Άλλα
- Που περιέχουν κυρίως χαλκό
- Που περιέχουν κυρίως αργίλιο
- Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την
εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώσεων
- Άλλα
-- Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγματά τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2

2
2
2
2
2

2
2

2
2
2

2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4661

2701 11 90 00
2701 12
2701 12 10 00
2701 12 90 00
2701 19 00 00

2701 11
2701 11 10 00

2701

2621 90 00 00
27

2621 10 00 00

2620 99
2620 99 10 00
2620 99 20 00
2620 99 40 00
2620 99 60 00
2620 99 95 00
2621
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--- Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο
--- Άλλα
Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες
και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων
- Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών
απορριμμάτων
- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το
λιθάνθρακα
- Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι
-- Ανθρακίτης
--- Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού
προϊόντος χωρίς ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10 %
--- Άλλος
-- Λιθάνθρακας ασφαλτούχος
--- Λιθάνθρακας σε σκόνη
--- Άλλοι
-- Άλλοι λιθάνθρακες

-- Άλλα
--- Που περιέχουν κυρίως νικέλιο
--- Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο
--- Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

0

2

2

2
2
2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4662

2707 10
2707 10 10 00
2707 10 90 00

2707

2706 00 00 00

2704 00 11 00
2704 00 19 00
2704 00 30 00
2704 00 90 00
2705 00 00 00

2704 00

2701 20 00 00
2702
2702 10 00 00
2702 20 00 00
2703 00 00 00
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- Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα
Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη
- Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι
- Λιγνίτες συσσωματωμένοι
Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και
συσσωματωμένη
Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και
συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος
- Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα
-- Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων
-- Άλλοι
- Οπτάνθρακας (κoκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη
- Άλλα
Αέριο από λιθάνθρακα, υδραέριο, φτωχό αέριο και παρόμοια αέρια, με εξαίρεση τα αέρια
πετρελαίου και άλλους αεριώδεις υδρογονάνθρακες
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
Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των
πισσών από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά
υπερισχύουν κατά βάρος από τα μη αρωματικά συστατικά
- Βενζόλιο (βενζένιο)
-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
2

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4663

2707 99 19 00
2707 99 30 00
2707 99 50 00
2707 99 70 00

2707 99 11 00

2707 91 00 00
2707 99

2707 50 10 00
2707 50 90 00

2707 20
2707 20 10 00
2707 20 90 00
2707 30
2707 30 10 00
2707 30 90 00
2707 40 00 00
2707 50
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- Τολουόλιο (τολουένιο)
-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
- Ξυλόλιο (ξυλένιο)
-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
- Ναφθαλίνη
- Άλλα μείγματα αρωματικών υδρογονανθράκων που αποστάζουν 65 % ή περισσότερο
του όγκου τους (με τις απώλειες) στους 250 °C σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86
-- Που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καύσιμα
-- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
- Άλλα
-- Λάδια κρεοζώτου
-- Άλλα
--- Λάδια ακατέργαστα
---- Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους
μέχρι 200 °C
---- Άλλα
--- Θειούχες κεφαλές
--- Βασικά προϊόντα
--- Ανθρακένιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4664

2710 11
2710 11 11 00

2708 10 00 00
2708 20 00 00
2709 00
2709 00 10 00
2709 00 90 00
2710

2707 99 91 00
2707 99 99 00
2708

2707 99 80 00
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--- Φαινόλες
--- Άλλα
---- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803
---- Άλλα
Πίσσα στερεή και οπτάνθρακας (κοκ) πίσσας, που παίρνονται από πίσσα λιθανθράκων ή
από άλλες ορυκτές πίσσες
- Πίσσα στερεή
- Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο)
- Αποστάγματα φυσικού αερίου
- Άλλα
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα ακατέργαστα λάδια.
Παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν
κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα
οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. Χρησιμοποιημένα λάδια
- Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και
παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν
κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα
οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, άλλα από τα χρησιμοποιημένα
λάδια
-- Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα
--- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0

0
0

6

0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2
2

0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4665

2710 11 41 39

2710 11 41 31

2710 11 41 19

2710 11 41 11

2710 11 41

2710 11 31 00

2710 11 21 00
2710 11 25 00

2710 11 15 00
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--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που
καθορίζεται για τη διάκριση 2710 11 11
--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
---- Ειδικά αποστάγματα
----- Ελαφρό πετρέλαιο
----- Άλλα
---- Άλλα
----- Βενζίνη για κινητήρες
------ Βενζίνη αεροπλάνων
------ Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο
------- Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l
-------- Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95
--------- Με αριθμό οκτανίων (RON) έως και 80
---------- Που περιέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% παράγοντες που περιέχουν οξυγόνο και υψηλό αριθμό
οκτανίων
---------- Άλλα
--------- Με αριθμό οκτανίων (RON) τουλάχιστον 80, αλλά όχι μεγαλύτερο από 92
---------- Που περιέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 5% παράγοντες που περιέχουν οξυγόνο και υψηλό αριθμό
οκτανίων
----------΄Αλλα
--------- Με αριθμό οκτανίων (RON) τουλάχιστον 92, αλλά όχι μεγαλύτερο από 95

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

5

10

10

5
5

4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

7

7

7

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4666

2710 19 11 00
2710 19 15 00

2710 11 51 00
2710 11 59 00
2710 11 70 00
2710 11 90 00
2710 19

2710 11 49 99

2710 11 45 99
2710 11 49
2710 11 49 11

2710 11 41 99
2710 11 45
2710 11 45 11

2710 11 41 91
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-------- Με αριθμό οκτανίων τουλάχιστον 98
--------- Που περιέχουν τουλάχιστον κατά 5% παράγοντες που περιέχουν οξυγόνο και
υψηλό αριθμό οκτανίων
---------- Άλλα
------- Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l
-------- Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 98
-------- Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98
----- Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης
----- Άλλα ελαφρά λάδια
-- Άλλα
--- Μεσαία λάδια
---- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία
---- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 11
---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
----- Φωτιστικό πετρέλαιο

---------- Που περιέχουν τουλάχιστον κατά 5% παράγοντες που περιέχουν οξυγόνο και υψηλό αριθμό
οκτανίων
---------- Άλλα
-------- Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98
--------- Που περιέχουν τουλάχιστον κατά 5% παράγοντες που περιέχουν οξυγόνο και υψηλό αριθμό
οκτανίων
--------- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5
5

0
5
10
6

5

10

0
0

0
7
3
0

7

7

0

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4667

2710 19 35 10
2710 19 35 20
2710 19 35 30
2710 19 35 40

2710 19 31
2710 19 31 10
2710 19 31 20
2710 19 31 30
2710 19 31 40
2710 19 35

2710 19 21 00
2710 19 25 00
2710 19 29 00
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------ Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων
------ Άλλα
----- Άλλα
--- Βαριά λάδια
---- Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil)
----- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο έως 0,005 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,005 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,035 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,035 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 %
------ Περιεκτικότητας σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 % κατά βάρος
----- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη που
καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 31
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,005 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,005 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,035 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,005 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 %
----- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0
0
0

2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4668

2710 19 71 00

2710 19 69 00

2710 19 65 00

2710 19 61 00
2710 19 63 00

2710 19 51 00
2710 19 55 00

2710 19 41
2710 19 41 10
2710 19 41 20
2710 19 41 30
2710 19 45 00
2710 19 49 00
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---- Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)
----- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία
----- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από
εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 51
----- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 2 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2 % αλλά δεν υπερβαίνει
το 2,8 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8 %
---- Λάδια λιπαντικά και άλλα
----- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %
------- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,005 %
------- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,005 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,035 %
------- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,035 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,05 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4669

2711 12 11 00
2711 12 19 00

2711 11 00 00
2711 12

2710 99 00 00
2711

2710 91 00 00

2710 19 93 00
2710 19 99 00

2710 19 81 00
2710 19 83 00
2710 19 85 00
2710 19 87 00
2710 19 91 00

2710 19 75 00
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----- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 71
----- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
------ Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων
------ Υδραυλικά λάδια
------ Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο
------ Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων
------ Λάδια κατεργασίας μετάλλων. Λάδια για την αφαίρεση καλουπιών. Λάδια
αντιδιαβρωτικής προστασίας
------ Ηλεκτρομονωτικά λάδια
------ Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια
- Χρησιμοποιημένα λάδια
-- Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)
-- Άλλα
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες
- Που έχουν υγροποιηθεί
-- Αέριο φυσικό
-- Προπάνιο
--- Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %
---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο
---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0

0

0

0
0

0
0
0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4670

2712 10

2711 21 00 00
2711 29 00 00
2712

2711 13 91 00
2711 13 97 00
2711 14 00 00
2711 19 00 00

2711 12 94 00
2711 12 97 00
2711 13
2711 13 10 00
2711 13 30 00

2711 12 91 00
2711 12 93 00
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---- Που προορίζεται να υποστεί καθορισμένη κατεργασία
---- Που προορίζεται να υποστεί χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από
εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 12 91
---- Που προορίζεται για άλλες χρήσεις
----- Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 %
----- Άλλα
-- Βουτάνια
--- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία
--- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 13 10
--- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
---- Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 %
---- Άλλα
-- Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδιένιο
-- Άλλα
- Σε αεριώδη κατάσταση
-- 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
- Βαζελίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4671

2712 90 39
2712 90 39 10
2712 90 39 20

2712 90 31 00
2712 90 33 00

2712 90 11 00
2712 90 19 00

2712 20 90 00
2712 90

2712 10 10 00
2712 10 90
2712 10 90 10
2712 10 90 90
2712 20
2712 20 10 00
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10
2

2
2

2
2

2

2

0
2

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκινήτων οχημάτων
- - - Άλλα

- Παραφίνη που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 0,75 % λάδι
-- Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 1 560
-- Άλλα
- Άλλα
-- Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα)
--- Ακατέργαστα
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Ακατέργαστα
---- Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία
---- Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική
από εκείνη που καθορίζεται για τη διάκριση 2712 90 31
---- Που προορίζονται για άλλες χρήσεις
----- Υδατοστεγές κονίαμα με βάση το πετρέλαιο
-----Υδατοστεγές θιξοτροπικό κονίαμα με βάση τους συνθετικούς αλειφατικούς
υδρογονάνθρακες

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ακατέργαστη
-- Άλλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
0

0
0

0
0

0

0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4672

2714 10 00 00
2714 90 00 00
2715 00 00

2713 11 00 00
2713 12 00 00
2713 20 00 00
2713 90
2713 90 10 00
2713 90 90 00
2714

2712 90 99 00
2713

2712 90 91 00

2712 90 39 90
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----- Άλλα
--- Άλλα
---- Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με
μήκος αλύσου 24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα
άνθρακα
---- Άλλα
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των
λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών
- Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο
-- Μη πυρωμένος
-- Πυρωμένος
- Άσφαλτος από πετρέλαιο
- Άλλα υπολείμματα των λαδιών του πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών
-- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803
-- Άλλα
Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα. Ασφαλτίτες και πετρώματα
ασφαλτούχα
- Σχίστες και άμμος, ασφαλτούχα
- Άλλα
Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου,
την ορυκτή πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)
- Ασφαλτούχες μαστίχες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

2
2

2
2

0
0
0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0
0

2

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4673

2803 00 10 00
2803 00 80 00
2804

2801
2801 10 00 00
2801 20 00 00
2801 30
2801 30 10 00
2801 30 90 00
2802 00 00 00
2803 00

28

2715 00 00 10
2715 00 00 90
2715 00 00 91
2716 00 00 00
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- - Αντιδιαβρωτικά
- - ΄Αλλα
- - Άλλα
Ηλεκτρική ενέργεια
ΤΜΗΜΑ VI - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 - ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή
ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ,
ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ
I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο
- Χλώριο
- Ιώδιο
- Φθόριο. Βρώμιο
-- Φθόριο
-- Βρώμιο
Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές
Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού)
- Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου
- Άλλα
Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0
0

5
5
5

2
2

0
0

3
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2
0

10
2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4674

2805 11 00 00

2804 61 00 00
2804 69 00 00
2804 70 00 00
2804 80 00 00
2804 90 00 00
2805

2804 21 00 00
2804 29
2804 29 10 00
2804 29 90 00
2804 30 00 00
2804 40 00 00
2804 50
2804 50 10 00
2804 50 90 00

2804 10 00 00
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- Υδρογόνο
- Ευγενή αέρια
-- Αργό
-- Άλλα
--- Ήλιον
--- Άλλα
- Άζωτο
- Οξυγόνο
- Βόριο. Τελλούριο
-- Βόριο
-- Τελλούριο
- Πυρίτιο
-- Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο
-- Άλλο
- Φωσφόρος
- Αρσενικό
- Σελήνιο
Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών. Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο,
έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους. Υδράργυρος
- Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών
-- Νάτριο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

5
5

5

3

0
3
0
0
0

0
0
0
0

0
5
5
5

5
5
5
5
5

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4675

2806
2806 10 00 00
2806 20 00 00
2807 00
2807 00 10 00
2807 00 90 00
2808 00 00 00
2809

2805 40 90 00

2805 30 10 00
2805 30 90 00
2805 40
2805 40 10 00

2805 12 00 00
2805 19
2805 19 10 00
2805 19 90 00
2805 30
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-- Ασβέστιο
-- Άλλα
--- Στρόντιο και βάριο
--- Άλλα
- Μέταλλα σπανίων γαιών, σκάνδιο και ύττριο, έστω και αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ
τους
-- Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους
-- Άλλα
- Υδράργυρος
- Σε φιάλες καθαρού περιεχομένου 34,5 kg (τυποποιημένο βάρος), αξίας fob, ανά φιάλη,
έως 224 ευρώ
-- Άλλος
II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ
- Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)
- Χλωριοθειικό οξύ
Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον
- Θειικό οξύ
- Θειικό οξύ ατμίζον
Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα
Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη
χημικής σύστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

2
2
2

0

5,5
1

5

3
3

3
3
3

5
5
5
5
5,5

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4676

2811 29 30 00

2811 21 00 00
2811 22 00 00
2811 29
2811 29 05 00
2811 29 10 00

2811 11 00 00
2811 19
2811 19 10 00
2811 19 20 00
2811 19 80 00

2809 10 00 00
2809 20 00 00
2810 00
2810 00 10 00
2810 00 90 00
2811
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- Διφωσφορικό πεντοξείδιο
- Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα
Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα
- Τριοξείδιο του διβορίου
- Άλλα
Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών
στοιχείων
- Άλλα ανόργανα οξέα
-- Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)
-- Άλλα
--- Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ)
--- Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ)
--- Άλλα
- Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων
-- Διοξείδιο του άνθρακα
-- Διοξείδιο του πυριτίου
-- Άλλα
-- Διοξείδιο του θείου
--- Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης). Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης
ανυδρίτης)
--- Οξείδια του αζώτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0

5
5
5

0
0

0
0
0

0
0
0
5
5

0

0
0

0
0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4677

2812 10 91 00
2812 10 93 00
2812 10 94 00
2812 10 95 00
2812 10 99 00
2812 90 00 00
2813
2813 10 00 00
2813 90
2813 90 10 00

2812 10 11 00
2812 10 15 00
2812 10 16 00
2812 10 18 00

2812
2812 10

2811 29 90 00
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--- Άλλα
III. ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΟΞΥΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ Ή ΘΕΙΩΜΕΝΑ ΤΩΝ ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων
- Χλωριούχα και οξυχλωριούχα
-- Φωσφόρου
--- Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου)
--- Τριχλωρίδιο του φωσφόρου
--- Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Διχλωρίδιο του διθείου
--- Διχλωρίδιο του θείου
--- Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου)
--- Χλωρίδιο του θειονυλίου
--- Άλλα
- Άλλα
Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου
- Διθειούχος άνθρακας
- Άλλα
-- Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος
εμπορίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0

5
5

0
0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
5
5
5
5

5
5
5
5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4678

2816 10 00 00

2815 12 00 90
2815 20
2815 20 10 00
2815 20 90 00
2815 30 00 00
2816

2815 11 00 00
2815 12 00
2815 12 00 10

2814
2814 10 00 00
2814 20 00 00
2815

2813 90 90 00
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-- Άλλα
IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΩΝ
Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)
- Αμμωνία άνυδρη
- Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)
Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα). Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα).
Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου
- Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)
-- Στερεό
-- Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)
--- αποκτάται με τη μέθοδο με διάφραγμα και έχει περιεκτικότητα σε χλωριούχο νάτριο
τουλάχιστον 2 %
--- Άλλα
- Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)
-- Στερεό
-- Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας)
- Υπεροξείδια του νατρίου ή του καλίου
Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου. Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του
στροντίου ή του βαρίου
- Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

5,5
0

0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

2
5,5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4679

2818 10 90 00
2818 20 00 00
2818 30 00 00
2819
2819 10 00 00
2819 90
2819 90 10 00
2819 90 90 00
2820
2820 10 00 00
2820 90
2820 90 10 00
2820 90 90 00
2821

2818 10
2818 10 10 00

2816 40 00 00
2817 00 00 00
2818
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- Οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου
Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου
Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Yδροξείδιο του
αργιλίου
- Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη
-- Λευκό, ροδόχρουν ή βαθυπόρφυρο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του
αργιλίου μεγαλύτερης του 97,5 %
-- Άλλα
- Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο
- Υδροξείδιο του αργιλίου
Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου
- Τριοξείδιο του χρωμίου
- Άλλα
-- Διοξείδιο του χρωμίου
-- Άλλα
Οξείδια του μαγγανίου
- Διοξείδιο του μαγγανίου
- Άλλα
-- Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο
-- Άλλα
Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή
περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
3
3
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5
5

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
5

5

5
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4680

2825 10 00 00
2825 20 00 00
2825 30 00 00
2825 40 00 00
2825 50 00 00
2825 60 00 00
2825 70 00 00
2825 80 00 00

2821 10 00 00
2821 20 00 00
2822 00 00 00
2823 00 00 00
2824
2824 10 00 00
2824 90
2824 90 10 00
2824 90 90 00
2825
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- Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου
- Χρωστικές γαίες
Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου
Οξείδια του τιτανίου
Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο
- Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)
- Άλλα
-- Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο
-- Άλλα
Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα
οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων
- Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους
- Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου
- Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου
- Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου
- Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού
- Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου
- Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου
- Οξείδια του αντιμονίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
5

0
0
0
0
0
0
0
0

0

5

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

2
5
5
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4681

2826 12 00 00
2826 19
2826 19 10 00
2826 19 90 00
2826 30 00 00
2826 90

2826

2825 90 19 00
2825 90 20 00
2825 90 30 00
2825 90 40 00
2825 90 60 00
2825 90 80 00

2825 90 11 00

2825 90
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- Άλλα
-- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου
--- Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του
ξηρού προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων : -όχι περισσότερο από 1 %, κατά
βάρος, έχει μέγεθος που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και -όχι περισσότερο από 4 %, κατά
βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο από 1,3 μικρόμετρα
--- Άλλα
-- Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου
-- Οξείδια του κασσιτέρου
-- Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου
-- Οξείδιο του καδμίου
-- Άλλα
V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ
Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου
- Φθοριούχα
-- Αργιλίου
-- Άλλα
--- Αμμωνίου ή νατρίου
--- Άλλα
- Εξαφθοριαργιλικό του νατρίου (συνθετικός κρυόλιθος)
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

5
5
5

0
0
0
0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5

0
0
0
0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4682

2827 41 00 00
2827 49
2827 49 10 00

2827 31 00 00
2827 32 00 00
2827 35 00 00
2827 39
2827 39 10 00
2827 39 20 00
2827 39 30 00
2827 39 85
2827 39 85 10
2827 39 85 90

2827 10 00 00
2827 20 00 00

2826 90 10 00
2826 90 80 00
2827
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-- Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου
-- Άλλα
Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα.
Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα
- Χλωριούχο αμμωνίου
- Χλωριούχο ασβεστίου
- Άλλα χλωριούχα
-- Μαγνησίου
-- Αργιλίου
-- Νικελίου
-- Άλλα
--- Κασσιτέρου
--- Σιδήρου
--- Κοβαλτίου
--- Άλλα
---- Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκινήτων οχημάτων
---- Άλλα
- Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα
-- Χαλκού
-- Άλλα
--- Μολύβδου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

5

0
0

0
5

0

0
0
0

5
5
2

5

0
0
0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
5

5.5
0.1

5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4683

2829 11 00 00
2829 19 00 00
2829 90
2829 90 10 00
2829 90 40 00
2829 90 80 00
2830
2830 10 00 00
2830 90
2830 90 11 00

2827 51 00 00
2827 59 00 00
2827 60 00 00
2828
2828 10 00 00
2828 90 00 00
2829

2827 49 90 00
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--- Άλλα
- Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα
-- Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου
-- Άλλα
- Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα
Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη
- Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου
- Άλλα
Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά
- Χλωρικά
-- Νατρίου
-- Άλλα
- Άλλα
-- Υπερχλωρικά
-- Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου
-- Άλλα
Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- Θειούχο νατρίου
- Άλλα
-- Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0

5
5
5
5
5

0
0

5.5
5

5
5

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4684

2833 21 00 00
2833 22 00 00
2833 24 00 00
2833 25 00 00
2833 27 00 00
2833 29
2833 29 20 00

2833 11 00 00
2833 19 00 00

2830 90 85 00
2831
2831 10 00 00
2831 90 00 00
2832
2832 10 00 00
2832 20 00 00
2832 30 00 00
2833
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-- Άλλα
Διθειώδη και όξινα θειώδη
- Νατρίου
- Άλλα
Θειώδη. Θειοθειικά
- Θειώδη του νατρίου
- Άλλα θειώδη
- Θειοθειικά
Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)
- Θειικά του νατρίου
-- Θειικό του δινατρίου
-- Άλλα
- Άλλα θειικά
-- Μαγνησίου
-- Αργιλίου
-- Νικελίου
-- Χαλκού
-- Βαρίου
-- Άλλα
--- Καδμίου· Χρωμίου· Ψευδαργύρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

5
5
5

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

5
5

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4685

2835 22 00 00
2835 24 00 00

2835 10 00 00

2834 21 00 00
2834 29
2834 29 20 00
2834 29 40 00
2834 29 80 00
2835

2833 29 30 00
2833 29 50 00
2833 29 60 00
2833 29 90 00
2833 30 00 00
2833 40 00 00
2834
2834 10 00 00
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--- Κοβαλτίου, τιτανίου
--- Σιδήρου
--- μολύβδου
--- Άλλα
- Στυπτηρίες
- Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)
Νιτρώδη. Νιτρικά
- Νιτρώδη
- Νιτρικά
-- Καλίου
-- Άλλα
--- Βαρίου, βηρυλλίου, καδμίου, κοβαλτίου, νικελίου, μολύβδου
--- Χαλκού
--- Άλλα
Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά.
Πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)
- Φωσφορικά
-- Μονο- ή δινατρίου
-- Καλίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5
0.1

0
0

0

0
0
0

5
5
2

5

0

0

5.5
5

0
0
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0
0
0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4686

2836 20 00 00
2836 30 00 00
2836 40 00 00
2836 50 00 00

2835 31 00 00
2835 39 00 00
2836

2835 29
2835 29 10 00
2835 29 30 00
2835 29 90 00

2835 26 90 00

2835 26
2835 26 10 00

2835 25 90 00

2835 25
2835 25 10 00
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-- Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο)
--- Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση
--- Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % αλλά κατώτερης του 0,2 %
του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
-- Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου
--- Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση
--- Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου
προϊόντος σε ξερή κατάσταση
-- Άλλα
--- Τριαμμωνίου
--- Τρινατρίου
--- Άλλα
- Πολυφωσφορικά
-- Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)
-- Άλλα
Ανθρακικά, υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά). Ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου
που περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου
- Ανθρακικό του δινατρίου
- Υδρογονοανθρακικό (διτανθρακικό) του νατρίου
- Ανθρακικά του καλίου
- Ανθρακικό του ασβεστίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5.5
5.5
0
5

0.1
5

5
0
5

5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4687

2839 11 00 00
2839 19 00
2839 19 00 10

2837 11 00 00
2837 19 00 00
2837 20 00 00
[2838]
2839

2836 99 11 00
2836 99 17 00
2836 99 90 00
2837

2836 91 00 00
2836 92 00 00
2836 99

2836 60 00 00
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Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου
- Νατρίου
-- Μεταπυριτικά
-- Άλλα
--- Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- Ανθρακικό του βαρίου
- Άλλα
-- Ανθρακικά του λιθίου
-- Ανθρακικό του στροντίου
-- Άλλα
--- Ανθρακικά
---- Μαγνησίου, χαλκού
---- Άλλα
--- Υπεροξοανθρακικά (υπερανθρακικά)
Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα
- Κυανιούχα και οξυκυανιούχα
-- Νατρίου
-- Άλλα
- Κυανιούχα σύμπλοκα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5

5
5
5

5
5
5

5
2

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4688

2841 61 00 00
2841 69 00 00

2840 11 00 00
2840 19
2840 19 10 00
2840 19 90 00
2840 20
2840 20 10 00
2840 20 90 00
2840 30 00 00
2841
2841 30 00 00
2841 50 00 00

2839 19 00 90
2839 90
2839 90 10 00
2839 90 90 00
2840
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- Άλλα
-- Καλίου
-- Άλλα
Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)
- Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος)
-- Άνυδρο
-- Άλλα
--- Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο
--- Άλλα
- Άλλα βορικά
-- Βορικά του νατρίου, άνυδρα
-- Άλλα
- Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)
Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων
- Διχρωμικό του νατρίου
- Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά
- Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά
-- Yπερμαγγανικό κάλιο
-- Άλλα

- - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

5
5
5
5
5

0
0

0
0

5
5

0
0

0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0

5
5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4689

2843 21 00 00
2843 29 00 00
2843 30 00 00

2843 10
2843 10 10 00
2843 10 90 00

2843

2842 90
2842 90 10 00
2842 90 80 00

2842 10 00 00

2841 70 00 00
2841 80 00 00
2841 90
2841 90 30 00
2841 90 85 00
2842
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- Μολυβδαινικά
- Βολφραμικά
- Άλλα
-- Ψευδαργυρικά, βαναδικά
-- Άλλα
Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από
τα αζωτίδια
- Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- Άλλα
-- Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου
-- Άλλα
VI. ΔΙΑΦΟΡΑ
Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές πολυτίμων
μετάλλων, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Αμαλγάματα πολυτίμων μετάλλων
- Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση
-- Αργύρου
-- Άλλα
- Ενώσεις αργύρου
-- Νιτρικός άργυρος
-- Άλλα
- Ενώσεις χρυσού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0
0

5
5

0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

5
5

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4690

2844 20 25 00

2844 10 10 00
2844 10 30 00
2844 10 50 00
2844 10 90 00
2844 20

2844 10

2843 90
2843 90 10 00
2843 90 90 00
2844

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 263

- Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα
-- Αμαλγάματα
-- Άλλα
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
- Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται
και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν
φυσικό ουράνιο ή ενώσεις φυσικού ουρανίου
-- Ουράνιο φυσικό
--- Ακατέργαστο απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ)
--- Κατεργασμένο (Ευρατόμ)
-- Σιδηροουράνιο
-- Άλλα (Ευρατόμ)
- 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
-- Ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και
μείγματα που περιέχουν ουράνιο εμπλουτισμένο σε U 235 ή ενώσεις των προϊόντων αυτών
--- Σιδηροουράνιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

5
5
5
5

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0
0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4691

2844 30 55 00

2844 30 51 00

2844 30 11 00
2844 30 19 00

2844 20 51 00
2844 20 59 00
2844 20 99 00
2844 30

2844 20 35 00
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--- Άλλα (Ευρατόμ)
-- Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν
πλουτώνιο ή ενώσεις των προϊόντων αυτών
--- Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου
---- Σιδηροουράνιο
---- Άλλα (Ευρατόμ)
--- Άλλα
- 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
-- Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν
ουράνιο φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού
--- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
--- Άλλα
-- Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές
συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος
αυτού
--- Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις
--- Άλλα
---- Ακατέργαστα απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ)
---- Κατεργασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

5

5
5

5
5
5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0
3

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4692

2845 10 00 00
2845 90

2845

2844 40 20 00
2844 40 30 00
2844 40 80 00
2844 50 00 00

2844 40 10 00

2844 30 99 00
2844 40

2844 30 91 00

2844 30 69 00

2844 30 61 00
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----- Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα
(Ευρατόμ)
----- Άλλα (Ευρατόμ)
-- Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ
τους
--- Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους
(Ευρατόμ), με εξαίρεση τα άλατα θορίου
--- Άλλες
- 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
-- Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και
μείγματα και ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού
-- Άλλα
--- Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ)
--- Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ)
--- Άλλα
- Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα), φθαρμένα λόγω χρήσεως (ακτινοβολημένα), των
πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ)
Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους,
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ)
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

0
0
0
5

0

5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

0
0
0
0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4693

2846 10 00 00
2846 90 00 00
2847 00 00 00
2848 00 00 00
2849
2849 10 00 00
2849 20 00
2849 20 00 10
2849 20 00 90
2849 90
2849 90 10 00
2849 90 30 00
2849 90 50 00
2849 90 90 00
2850 00

2845 90 90 00
2846

2845 90 10 00
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-- Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου. Υδρογόνο και οι ενώσεις του,
εμπλουτισμένα σε δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά
(Ευρατόμ)
-- Άλλα
Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων γαιών, του υττρίου ή του
σκανδίου ή των μειγμάτων των μετάλλων αυτών
- Ενώσεις του δημητρίου
- Άλλα
Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία
Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια
Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
- Ασβεστίου
- Πυριτίου
-- Πράσινα
-- Άλλα
- Άλλα
-- Βορίου
-- Βολφραμίου
-- Αργιλίου, χρωμίου, μολυβδαινίου, βαναδίου, τανταλίου, τιτανίου
-- Άλλα
Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης,
άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5.5
1
5
5
5
5
5

0

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
5
5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4694

2901 21 00 00
2901 22 00 00

2901
2901 10 00 00

2853 00 50 00
2853 00 90 00
29

2853 00 10 00
2853 00 30 00

2850 00 20 00
2850 00 50 00
2850 00 70 00
2850 00 90 00
[2851]
2852 00 00 00
2853 00
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0
0

0

5
5

0
0

0

0
0

0
0

0

0

Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα.
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
- Αποσταγμένο νερό, 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
- Χλωρίδιο του κυανογενίου
- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ,
ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Υδρογονάνθρακες άκυκλοι
- Κορεσμένοι
- Μη κορεσμένοι
-- Αιθυλένιο
-- Προπένιο (προπυλένιο)
5
5

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5
5
5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Υδρίδια, νιτρίδια
- Αζωτίδια
- Πυριτίδια
- Βορίδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4695

2902 41 00 00
2902 42 00 00
2902 43 00 00
2902 44 00 00

2902 11 00 00
2902 19
2902 19 10 00
2902 19 80 00
2902 20 00 00
2902 30 00 00

2901 23
2901 23 10 00
2901 23 90 00
2901 24
2901 24 10 00
2901 24 90 00
2901 29 00 00
2902
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-- Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του
--- Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο
--- Άλλα
-- Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο
--- Βουτα-1,3-διένιο
--- Ισοπρένιο
-- Άλλα
Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
- Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί
-- Κυκλοεξάνιο
-- Άλλοι
--- Κυκλοτερπενικοί
--- Άλλοι
- Βενζόλιο
- Τολουόλιο
- Ξυλόλια
-- ο-Ξυλόλιο
-- μ-Ξυλόλιο
-- π-Ξυλόλιο
-- Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4696

2903 21 00 00
2903 22 00 00
2903 23 00 00

2903 11 00 00
2903 12 00 00
2903 13 00 00
2903 14 00 00
2903 15 00 00
2903 19
2903 19 10 00
2903 19 80 00

2902 50 00 00
2902 60 00 00
2902 70 00 00
2902 90
2902 90 10 00
2902 90 30 00
2902 90 90 00
2903
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- Στυρόλιο
- Αιθυλοβενζόλιο
- Κουμένιο
- Άλλοι
-- Ναφθαλίνη, ανθρακένιο
-- Διφαινύλιο, τριφαινύλιο
-- Άλλα
Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων
- Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων
-- Χλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθύλιο) και χλωροαιθάνιο (χλωριούχο αιθύλιο)
-- Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)
-- Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)
-- Τετραχλωριούχος άνθρακας
-- Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωρoαιθάvιo)
-- Άλλα
--- 1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)
--- Άλλα
- Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων
-- Χλωριούχο βινύλιο (χλωροαιθυλένιο)
-- Τριχλωροαιθυλένιο
-- Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0
0

5,5
5,5
5,5
0
5,5

0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
5,5
5,5
5,5
5,5

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4697

2903 41 00 00
2903 42 00 00
2903 43 00 00
2903 44
2903 44 10 00
2903 44 90 00
2903 45
2903 45 10 00
2903 45 15 00
2903 45 20 00

2903 39 11 00
2903 39 15 00
2903 39 19 00
2903 39 90 00

2903 31 00 00
2903 39

2903 29 00 00
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-- Άλλα
- Παράγωγα φθοριωμένα, παράγωγα βρωμιωμένα και παράγωγα ιωδιωμένα των άκυκλων
υδρογονανθράκων :
-- Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2-διβρωμοαιθάνιο)
-- Άλλα
--- Βρωμιούχα
---- Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)
---- Διβρωμομεθάνιο
---- Άλλα
--- Φθοριούχα και ιωδιούχα
- Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, που περιέχουν τουλάχιστον
δύο διαφορετικά αλογόνα
-- Τριχλωροφθορομεθάνιο
-- Διχλωροδιφθορομεθάνιο
-- Τριχλωροτριφθοροαιθάνια
-- Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο
--- Διχλωροτετραφθοροαιθάνια
--- Χλωροπενταφθοροαιθάνιο
-- Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο
--- Χλωροτριφθορομεθάνιο
--- Πενταχλωροφθοροαιθάνιο
--- Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0

5,5
5,5
5,5
5,5
5,.5

0
0
0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5,5
0
5,5

5,5
5,5
5,5
0

5,5

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4698

2903 49 30 00
2903 49 40 00

2903 49 10 00
2903 49 20 00

2903 45 25 00
2903 45 30 00
2903 45 35 00
2903 45 40 00
2903 45 45 00
2903 45 50 00
2903 45 55 00
2903 45 90 00
2903 46
2903 46 10 00
2903 46 20 00
2903 46 90 00
2903 47 00 00
2903 49
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--- Επταχλωροφθοροπροπάνια
--- Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια
--- Πενταχλωροτριφθοροπροπάνια
--- Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνια
--- Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια
--- Διχλωροεξαφθοροπροπάνια
--- Χλωροεπταφθοροπροπάνια
--- Άλλα
-- Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και διβρωμοτετραφθοροαιθάνες
--- Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο
--- Βρωμοτριφθορομεθάνιο
--- Διβρωμοτετραφθοροαιθάνια
-- Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα
-- Άλλα
--- Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο
---- Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο
---- Άλλα
--- Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και βρώμιο
---- Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο
---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5,5
5,5

0
0

0
0

0
0
0
0

5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

0
0
0
0
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4699

2903 69
2903 69 10 00
2903 69 90
2903 69 90 10
2903 69 90 90

2903 61 00 00
2903 62 00 00

2903 52 00 00
2903 59
2903 59 10 00
2903 59 30 00
2903 59 80 00

2903 51 00 00

2903 49 80 00
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--- Άλλα
- Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών
υδρογονανθράκων
-- 1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH (ISO)), συμπεριλαμβανομένου του λιντέιν
(ISO, INN)
-- Aldrin (ISO), chlordane (ISO) και heptachlor (ISO)
-- Άλλα
--- 1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοεξάνιο
--- Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια
--- Άλλα
- Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων
-- Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο
-- Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) (κλωφενοτάνιο (INN), [1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις
(π-χλωροφαινυλοαιθάνιο)
-- Άλλα
--- 2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο
--- Άλλα
---- Βενζυλοχλωρίδιο
---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

2
0,1
2

0
0

0
0
0

5,5
5,5
5,5
5,5
2

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5,5

5,5

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4700

2905 11 00 00
2905 12 00
2905 12 00 10
2905 12 00 20
2905 13 00 00
2905 14
2905 14 10 00

2905

2904 10 00 00
2904 20 00 00
2904 90
2904 90 20 00
2904 90 40 00
2904 90 85 00

2904
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Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των υδρογονανθράκων, έστω και
αλογονωμένα:
- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι αιθυλικοί εστέρες τους
- Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτρωδωμένα
- Άλλα:
-- Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα
-- Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη)
-- Άλλα
II. ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή
ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους:
- Μονοαλκοόλες κορεσμένες:
-- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)
-- Προπαν-1-όλη (προπυλική αλκοόλη) και προπαν-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη):
- - - Προπαν-1-όλη (προπυλική αλκοόλη)
- - - Προπαν-2-όλη (ισοπροπυλική αλκοόλη)
-- Βουταν-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)
-- Άλλες βουτανόλες:
--- 2-Μεθυλοπροπαν-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

0
0
0
0
0

0,1
5,5
0
5,5

0
0
0

0
0
0

5,5

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4701

2905 31 00 00
2905 32 00 00
2905 39
2905 39 10 00
2905 39 20 00

2905 22
2905 22 10 00
2905 22 90 00
2905 29
2905 29 10 00
2905 29 90 00

2905 19 00 00

2905 14 90 00
2905 16
2905 16 10 00
2905 16 20 00
2905 16 80 00
2905 17 00 00
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0
0
0
0

5,5
5,5

0
0

5,5
5,5
2
0

0
0

5,5
5,5

0

0
0
0
0

0
5,5
5,5
5,5
5,5

0

5,5

--- Άλλες
-- Οκτανόλη (οκτυλική αλκοόλη) και τα ισομερή της
--- 2-Αιθυλεξαν-1-όλη
--- Οκταν-2-όλη
--- Άλλες
-- Δωδεκαν-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), δεκαεξαν-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και δεκαοκταν-1όλη (στεατική αλκοόλη)
-- Άλλες
- Μονοαλκοόλες ακόρεστες
-- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες
--- Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη
--- Άλλες
-- Άλλες:
--- Αλλυλική αλκοόλη
--- Άλλες
- Διόλες
-- Αιθυλενογλυκόλη (αιθανοδιόλη)
-- Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)
-- Άλλες
--- 2-Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη)
--- Βουτανο-1,3-διόλη

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4702

2905 44 99 00
2905 45 00 00
2905 49
2905 49 10 00
2905 49 80
2905 49 80 10

2905 44 91 00

2905 44 19 00

2905 44 11 00

2905 41 00 00
2905 42 00 00
2905 43 00 00
2905 44

2905 39 25 00
2905 39 30 00
2905 39 85 00
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--- Βουτανο-1,4-διόλη
--- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκ-5-ινο-4,7 διόλη
--- Άλλα
- Άλλες πολυαλκοόλες
-- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)
-- Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)
-- Μαννιτόλη
-- D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)
--- Σε υδατικό διάλυμα
---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη
---- Άλλη
--- Άλλη:
---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη
---- Άλλη
-- Γλυκερίνη/Γλυκερόλη (1,2,3-τριοξυπροπάνιο)
-- Άλλες:
--- Τριόλες. Τετρόλες
--- Άλλες:
- - - - ξυλίτης ευρείας κατανάλωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
0
0
0

5,5
5

0

3

3

0
0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5
5,5

0

5,5

5,5

5,5
5,5
0

5,5
5,5
5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4703

2906 21 00 00
2906 29 00 00

2906 11 00 00
2906 12 00 00
2906 13
2906 13 10 00
2906 13 90 00
2906 19 00 00

2905 59 91 00
2905 59 99 00
2906

2905 51 00 00
2905 59
2905 59 10 00

2905 49 80 90
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- - - - Άλλες
- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των άκυκλων
αλκοολών:
-- Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ)
-- Άλλα:
--- Από μονοαλκοόλες:
--- Από πολυαλκοόλες:
---- 2,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη
---- Άλλα
Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα
παράγωγά τους:
- Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές:
-- Μινθόλη
-- Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες
-- Στερόλες και ινοσιτόλες:
--- Στερόλες
--- Ινοσιτόλες
-- Άλλες
- Αρωματικές:
-- Βενζυλική αλκοόλη
-- Άλλες
III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ,
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0
0

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

0
0

0
5,5

0
0

0

0
0
0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4704

2907 21 00 00
2907 22 00 00
2907 23 00 00
2907 29 00 00
2908

2907 11 00 00
2907 12 00
2907 12 00 10
2907 12 00 90
2907 13 00 00
2907 15
2907 15 10 00
2907 15 90 00
2907 19
2907 19 10 00
2907 19 90 00

2907
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Φαινόλες. Φαινολαλκοόλες:
- Μονοφαινόλες:
-- Φαινόλη (υδροξυβενζόλιο) και τα άλατά της
-- Κρεσόλες και τα άλατά τους
- - - κ-κρεσόλη
- - - ΄Αλλες
-- Οκτυλοφαινόλη, εννεϋλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Ναφθόλες και τα άλατά τους
--- 1-Ναφθόλη
--- Άλλα
-- Άλλες:
--- Ξυλενόλες και τα άλατά τους
--- Άλλα
- Πολυφαινόλες. Φαινολαλκοόλες:
-- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της
-- Υδροκινόνη και τα άλατά της
-- 4,4'-Ισοπροπυλιδενοδιφαινόλη (δισφαινόλη Α, διφαινυλοπροπάνιο) και τα άλατά της
-- Άλλες
Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των φαινολών ή των
φαινολαλκοολών:
- Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

5,5
5,5
5,5
0
0

0
0
0

0
0
0

1
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4705

2909 11 00 00
2909 19 00
2909 19 00 10
2909 19 00 20
2909 19 00 90

2909

2908 91 00 00
2908 99
2908 99 10 00
2908 99 90 00

2908 11 00 00
2908 19 00 00
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0
0
0
0

5,5
1
0
5,5

0
0

5,5
5,5

0
0
0

0
0

-- Πενταχλωροφαινόλη (ISO)
-- Άλλα:
- Άλλα:
-- Dinoseb (ISO) και τα άλατά του
-- Άλλα:
--- Παράγωγα μόνο σουλφονωμένα, τα άλατά τους και οι εστέρες τους
--- Άλλα
IV. ΑΙΘΕΡΕΣ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΛΚΟΟΛΩΝ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΑΙΘΕΡΩΝ,
ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΕΤΟΝΩΝ, ΕΠΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕ ΤΡΙΜΕΛΗ ΔΑΚΤΥΛΙΟ, ΑΚΕΤΑΛΕΣ ΚΑΙ
ΗΜΙΑΚΕΤΑΛΕΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή
ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Αιθέρες, αιθεραλκοόλες, φαινολαιθέρες, αιθεραλκοολοφαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών,
υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης) και τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά
τους:
-- Διαιθυλικός αιθέρας
-- Άλλοι:
---Διαλλυλικός αιθέρας
- - - Μεθυλο-τριτ. βουτυλικός αιθέρας
- - - Άλλα

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4706

2909 49 11 00
2909 49 18 00

2909 41 00 00
2909 43 00 00
2909 44 00
2909 44 00 20
2909 44 00 90
2909 49

2909 30 38 00
2909 30 90 00

2909 30 35 00

2909 30 31 00

2909 30 10 00

2909 30

2909 20 00 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 279

5,5

- Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους
- Αιθέρες αρωματικοί και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα
παράγωγά τους:
-- Διφαινυλικός αιθέρας
-- Βρωμιωμένα παράγωγα
--- Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας· 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο
--- 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην
παρασκευή πολυμερών ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)
--- Άλλα
-- Άλλοι
- Αιθεραλκοόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά
τους:
-- 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)
-- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης
-- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης:
- - - Αιθυλοκελλοσόλβη (Ethyl Cellosolve)
- - - Άλλα
-- Άλλα:
--- Άκυκλα:
---- 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη
---- Άλλα
0
0

0
0

1
5,5

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5
5,5

5,5
0

5,5

5,5

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4707

2912

2910 10 00 00
2910 20 00 00
2910 30 00 00
2910 40 00 00
2910 90 00 00
2911 00 00 00

2910

2909 50 10 00
2909 50 90
2909 50 90 10
2909 50 90 90
2909 60 00 00

2909 49 90 00
2909 50
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0
0
5,5
5,5
5,5
5,5

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
5,5
5,5

0

0

5,5

--- Κυκλικά
- Φαινολαιθέρες, αιθεραλκοολοφαινόλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
-- Γουαϊακόλη, γουαϊακολοσουλφονικά άλατα καλίου
-- Άλλα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκινήτων οχημάτων
- - - Άλλα
- Υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο)
- Μεθυλοξιράνιο (προπυλενοξείδιο)
- 1-Χλωρο-2,3-εποξυπροπάνιο (επιχλωρυδρίνη)
- Διελδρίνη (ISO, INN)
- Άλλα
Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΟΜΑΔΑ
Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των
αλδεϋδών. π-Φορμαλδεΰδη:
- Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4708

2914

2912 41 00 00
2912 42 00 00
2912 49 00 00
2912 50 00 00
2912 60 00 00
2913 00 00 00

2912 21 00 00
2912 29 00 00
2912 30 00 00

2912 11 00 00
2912 12 00 00
2912 19
2912 19 10 00
2912 19 90 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 281

0
5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

5,5
0
5,5
5,5
5,5

0
0

5,5
2

-- Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)
-- Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)
-- Άλλες:
--- Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές)
--- Άλλες
- Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες
-- Βενζαλδεΰδη
-- Άλλες
- Αλδεϋδαλκοόλες
- Αλδεϋδαιθέρες, αλδεϋδοφαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:
-- Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)
-- Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)
-- Άλλες
- Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών
- π-Φορμαλδεΰδη
Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα των προϊόντων της
κλάσης 2912
VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Κετόνες και κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4709

2914 31 00 00
2914 39 00
2914 39 00 10
2914 39 00 90
2914 40
2914 40 10 00
2914 40 90 00

2914 21 00 00
2914 22 00 00
2914 23 00 00
2914 29 00
2914 29 00 10
2914 29 00 90

2914 11 00 00
2914 12 00 00
2914 13 00 00
2914 19
2914 19 10 00
2914 19 90 00
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0
0
0
0
0

0,1
5,5
5,5
5,5

0
0

0,1
5,5
5,5

0
0
0

0
0

5,5
5,5

0
0
5,5

0
0
0

0
1
5,5

-- Ακετόνη
-- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)
-- 4-Μεθυλοπενταν-2-όνη (μεθυλισοβουτυλοκετόνη)
-- Άλλα:
--- 5-Μεθυλεξαν-2-όνη
--- Άλλα
- Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες:
-- Καμφορά
-- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες
-- Ιονόνες και μεθυλιονόνες
-- Άλλες:
- - - Ισοφορόνη (3,5,5-τριμεθυλο-2-κυκλοεξεν-1-όνη)
- - - Άλλα
- Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:
-- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη)
-- Άλλες:
- - - Ακετοφαινόνη
- - -Άλλα
- Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:
-- 4-Υδροξυ-4-μεθυλοπενταν-2-όνη (διακετοναλκοόλη)
-- Άλλες

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4710

2915 21 00 00
2915 24 00 00
2915 29 00 00

2915 11 00 00
2915 12 00 00
2915 13 00 00

2915

2914 61 00 00
2914 69
2914 69 10 00
2914 69 90 00
2914 70 00 00

2914 50 00 00
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5,5
2
5,5

0
5,5
5,5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
5,5

0
0

2

- Κετονοφαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες:
- Κινόνες:
-- Ανθρακινόνη
-- Άλλα:
--- 1,4-Ναφθοκινόνη
--- Άλλα
- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα
VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή
ΝΙΤΡΩΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:
-- Μυρμηκικό οξύ
-- Άλατα του μυρμηκικού οξέος
-- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος
- Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης:
-- Οξικό οξύ
-- Οξικός ανυδρίτης
-- Άλλα
- Εστέρες του οξικού οξέος:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4711

2915 60 11 00
2915 60 19 00
2915 60 90 00
2915 70
2915 70 15 00

2915 39 80 00
2915 40 00 00
2915 50 00 00
2915 60

2915 39 50 00

2915 31 00 00
2915 32 00 00
2915 33 00 00
2915 36 00 00
2915 39
2915 39 10 00
2915 39 30 00
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0
0
0
0

5,5

0
0
0

5,5
5,5
0

5,5
0
5,5

0

0
0

5,5
5,5
5,5

0
0
0
0

0
5,5
0
5,5

-- Οξικό αιθύλιο
-- Οξικό βινύλιο
-- Οξικό κ-βουτύλιο
-- Dinoseb (ISO) οξικό
-- Άλλα:
--- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο
--- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικοί εστέρες
της γλυκερόλης
--- Οξικό π-τολύλιο, οξικοί εστέρες του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο,
οξικό σανταλύλιο και οι οξικοί εστέρες της φαινυλαιθανο-1,2-διόλης
--- Άλλα
- Μονο-, δι- ή τριχλωροοξικά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:
- Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:
- Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:
-- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους:
--- Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο
--- Άλλα
-- Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους
- Παλμιτικό οξύ, στεατικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:
-- Παλμιτικό οξύ

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4712

2916 11 00 00
2916 12
2916 12 10 00
2916 12 20 00
2916 12 90 00
2916 13 00 00
2916 14

2915 90 80 90
2916

2915 70 20 00
2915 70 25 00
2915 70 30 00
2915 70 80 00
2915 90
2915 90 10 00
2915 90 20 00
2915 90 80
2915 90 80 10
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0

2

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0

5,5
5,5

5,5

0
0
0
0

5,5
1
5,5
5,5

-- Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος
-- Στεατικό οξύ
-- Άλατα του στεατικού οξέος
-- Εστέρες του στεατικού οξέος
- Άλλα:
-- Λαυρικό οξύ
-- Χλωρομυρμηκικά άλατα
-- Άλλα:
--- Οκτανοϊκός κασσίτερος (ΙΙ) [2-αιθυλεξανοϊκός κασσίτερος (ΙΙ)] (εμείς δεν έχουμε τρίτο
συνώνυμο διότι stannous= κασσίτερος (ΙΙ)
- - - Άλλα
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα ακόρεστα και οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα ακόρεστα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:
-- Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του
-- Εστέρες του ακρυλικού οξέος
--- Ακρυλικό μεθύλιο
--- Ακρυλικό αιθύλιο
--- Άλλα
-- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του
-- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4713

2916 31 00 00
2916 32
2916 32 10 00
2916 32 90 00
2916 34 00 00
2916 35 00 00
2916 36 00 00
2916 39 00

2916 14 10 00
2916 14 90 00
2916 15 00 00
2916 19
2916 19 10 00
2916 19 30 00
2916 19 40 00
2916 19 70 00
2916 20 00 00
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--- Μεθακρυλικό μεθύλιο
--- Άλλα
-- Οξέα, ελαϊκό, λινελαϊκό ή λινολενικό, τα άλατα και οι εστέρες τους
-- Άλλα:
--- Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους
--- Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)
--- Κροτωνικό οξύ
--- Άλλα
- Οξέα μονοκαρβοξυλικά κυκλανικά, κυκλενικά ή κυκλοτερπενικά, οι ανυδρίτες, τα
αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους
- Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα
τους και τα παράγωγά τους:
-- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
-- Βενζοϋλυπεροξείδιο και βενζοϋλοχλωρίδιο:
--- Βενζοϋλυπεροξείδιο
--- Βενζοϋλοχλωρίδιο
-- Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του
-- Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος
-- Binapacryl (ISO)
-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0

1
6,5
2
6,5
6,5

0
0
0
0
0

6,5
2
6,5
6,5
6,5

0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4714

2917 32 00 00

2917 11 00 00
2917 12
2917 12 10 00
2917 12 90 00
2917 13
2917 13 10 00
2917 13 90 00
2917 14 00 00
2917 19
2917 19 10 00
2917 19 90 00
2917 20 00 00

2916 39 00 10
2916 39 00 90
2917
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- - - ibuprofen (INN)
- - - Other
Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους
και τα παράγωγά τους:
-- Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
-- Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:
--- Αδιπικό οξύ και τα άλατά του
--- Εστέρες του αδιπικού οξέος
-- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους:
--- Σεβακικό οξύ
--- Άλλα
-- Μηλεϊνικός ανυδρίτης
-- Άλλα:
--- Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
--- Άλλα
- 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 παράγωγά τους:
-- Ορθοφθαλικοί διοκτυλεστέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0

6,5
6,5
6,5
6,5
0
6,5

0

3
0

6,5
6,5

0

3

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5

2
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4715

2917 39 50 00
2917 39 60 00

2917 39 30 00
2917 39 40 00

2917 39 11 00
2917 39 19 00

2917 33 00 00
2917 34
2917 34 10 00
2917 34 90 00
2917 35 00
2917 35 00 10
2917 35 00 90
2917 36 00 00
2917 37 00 00
2917 39
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-- Ορθοφθαλικοί διεννεϋλεστέρε ή διδεκυλεστέρες
-- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος:
--- Ορθοφθαλικοί διβουτυλεστέρες
--- Άλλα
-- Φθαλικός ανυδρίτης:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκινήτων οχημάτων
- - - Άλλα
-- Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του
-- Τερεφθαλικό διμεθύλιο
-- Άλλα:
--- Βρωμιωμένα παράγωγα:
---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος
---- Άλλα
--- Άλλα:
---- Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ
---- Ισοφθαλοϋλοδιχλωρίδιο, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο
τερεφθαλοϋλοδιχλωρίδιο
---- Ναφθαλινο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ
---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
3
0

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5

6,5
6,5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6,5
6,5

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4716

2918 19 40 00
2918 19 85

2918 11 00 00
2918 12 00 00
2918 13 00 00
2918 14 00 00
2918 15 00
2918 15 00 10
2918 15 00 90
2918 16 00 00
2918 18 00 00
2918 19
2918 19 30 00

2917 39 70 00
2917 39 80 00
2918
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0

0

0
0

3
3
0
3

2
6,5
0
6,5

0
0

0
0
0
3

6,5
6,5

---- 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο
---- Άλλα
Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
- Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλκοόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:
-- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
-- Τρυγικό οξύ
-- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος
-- Κιτρικό οξύ
-- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος:
- - - Κιτρικό νάτριο
- - - Άλλα
-- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:
-- Chlorobenzilate (ISO)
-- Άλλα
--- Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα άλατα και
οι εστέρες τους
--- 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ
--- Άλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5
6,5
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4717

2918 21 00 00
2918 22 00 00
2918 23
2918 23 10 00
2918 23 90 00
2918 29
2918 29 10 00
2918 29 30
2918 29 30 10
2918 29 30 90
2918 29 80
2918 29 80 10
2918 29 80 90
2918 30 00 00

2918 19 85 10
2918 19 85 20
2918 19 85 90
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0
0
0
0
0
0
0
0

6,5
6,5
0
0
6,5
0
6,5
6,5

0
0
0

0
0

0,1
2
6,5

- - - - Βρωμοπροπιονικά (ισοπροπυλο-4,4'-διβρωμοβενζυλικά) άλατα και εστέρες)
- - - - 12-υδροξυστεατικό οξύ
- - - - Άλλα
- Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι ανυδρίτες,
τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους:
-- Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του:
-- ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
-- Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους:
--- Σαλικυλικό μεθύλιο και σαλικυλικό φαινύλιο (σαλόλη):
--- Άλλα
-- Άλλα:
--- Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους:
--- 4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του:
- - - - Μεθυλαιθέρας του 4-υδροξυβενζοϊκού οξέος (methylparaben)
- - - - Άλλα
--- Άλλα:
- - - - Υπογαλλικό βισμούθιο
- - - - Άλλα
- Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα αλδεΰδης ή κετόνης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους
- Άλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4718

2919 90 90

2919 10 00 00
2919 90
2919 90 10 00

2919

2918 99 90 30
2918 99 90 40
2918 99 90 90

2918 91 00 00
2918 99
2918 99 10 00
2918 99 20 00
2918 99 30 00
2918 99 90
2918 99 90 10
2918 99 90 20
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0
0

0
0,1

0
0

6,5
6,5

0
0
0

0
0
0

6,5
0
6,5

0
0
6,5

0

6,5

-- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του
-- Άλλα:
--- 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ
--- Δικάμβα (ISO)
--- Φαινοξυοξικό νάτριο
--- Άλλα:
- - - - Ναπροξένιο (INN)
- - - - αμινικά άλατα του δικάμβα (αμιινικά άλατα του 2-μεθοξυ-3,6-διχλωροβενζοϊκού
οξέος)
- - - - γεμφιμπροζίλη (INN)
- - - - οξύ 2,4-D (2,4-διχλωροφαινοξυοξικό οξύ)
- - - - Άλλα
VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ
ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή
ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ
Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά
τους:
- Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο)
- Άλλα:
-- Φωσφορικοί τριβουτυλεστέρες, τριφαινυλεστέρες, τριτολυλεστέρες, τριξυλυλεστέρες και
φωσφορικό τρις(2-χλωροαιθύλιο)
-- Άλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4719

2921 11
2921 11 10 00
2921 11 90 00

2921

2920 90 20 00
2920 90 30 00
2920 90 40 00
2920 90 50 00
2920 90 85 00

2920 11 00 00
2920 19 00 00
2920 90
2920 90 10 00

2919 90 90 10
2919 90 90 90
2920
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0
0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

0
0

0
0
0
0
0

0

6,5

0
0

0
0

2
6,5

- - - Φωσφορικό τρις(2-χλωρισοπροπύλιο)
- - - Άλλα
Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των
αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα
ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους::
- Εστέρες θειοφωσφορικοί και τα άλατά τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτρωδωμένα παράγωγά τους:
-- Παραθείο (ISO) και μεθυλο-παραθείο(ISO)
-- Άλλα
- Άλλα:
-- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά τους
-- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)
-- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)
-- Φωσφορώδες τριαιθύλιο
-- Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο)
-- Άλλα προϊόντα
IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
Ενώσεις με αμινική ομάδα:
- Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη και τα άλατά τους:
--- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη
--- Άλατα

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4720

2921 41 00 00
2921 42
2921 42 10 00

2921 30 10 00
2921 30 91 00
2921 30 99 00

2921 21 00 00
2921 22 00 00
2921 29 00 00
2921 30

2921 19
2921 19 10 00
2921 19 30 00
2921 19 40 00
2921 19 50 00
2921 19 80
2921 19 80 10
2921 19 80 90
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-- Άλλες:
--- Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της
--- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της
--- 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη
--- Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της
--- Άλλα:
- - - - Ταυρίνη (INN)
- - - - Άλλα
- Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της
-- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της
-- Άλλες
- Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα παράγωγά
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους
-- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμίνη (1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο)
-- Άλλα
- Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Ανιλίνη και τα άλατά της
-- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους
--- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτρωδωμένα και τα
άλατά τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3
3

6,5

0
0
3
2

1
6,5
6,5

0
3
0

0
3

0
6,5
0
2
0

3
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4721

2921 51 19 00
2921 51 90
2921 51 90 10
2921 51 90 90

2921 51 11 00

2921 51

2921 49
2921 49 10 00
2921 49 80 00

2921 46 00 00

2921 42 90 00
2921 43 00 00
2921 44 00 00
2921 45 00 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 294

0
6,5
2
6,5

--- Άλλα
-- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Διφαινυλαμίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών
-- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά τους.
Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη (ΔΚΟ),
φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ), μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και
φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Άλλες:
--- Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
--- Άλλα
- Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα παράγωγά τους. Άλατα των
προϊόντων αυτών:
--- ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα, νιτρωδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
---- μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που περιέχει : 1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο ο-φαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg
ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη
---- Άλλα
--- Άλλα
- - - Aminophenylparamin acid
- - - - Άλλα
3
0
3

0
6,5

0

0
0

0

0
3
3
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5

0

0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4722

2922 11 00 00
2922 12 00 00
2922 13
2922 13 10 00
2922 13 90 00
2922 14 00 00
2922 19
2922 19 10 00
2922 19 20 00
2922 19 80 00

2921 59
2921 59 10 00
2921 59 20 00
2921 59 30 00
2921 59 40 00
2921 59 90 00
2922
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-- Άλλα:
--- μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη)
--- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη
--- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη
--- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη
--- Άλλα
Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες:
- Αμινοαλκοόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου
ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της
-- Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της
-- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της:
--- Τριαιθανολαμίνη
--- Άλατα τριαιθανολαμίνης
-- Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του
-- Άλλες:
--- N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη
--- 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη)
--- Άλλες
- Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα
από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
3
3
3
0
0
0
0
0

6,5
6,5
0
0
0
0
0

0
0
0
0
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
2

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4723

2922 50 00 10

2922 41 00 00
2922 42 00 00
2922 43 00 00
2922 44 00 00
2922 49
2922 49 10 00
2922 49 20 00
2922 49 95 00
2922 50 00

2922 39 00 00

2922 31 00 00

2922 21 00 00
2922 29 00
2922 29 00 10
2922 29 00 90
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-- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους
-- Άλλα
- - - ανισιδίνες, διανισιδίνες, φαινετιδίνες και τα άλατά τους
- - - Άλλα
- Αμινοαλδεΰδες, αμινοκετόνες και αμινοκινόνες, άλλες από εκείνες με διαφορετικές
οξυγονούχες ομάδες. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων
αυτών
-- Άλλα
- Αμινοξέα, άλλα από εκείνα που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας,
και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Λυσίνη και οι εστέρες της. Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του
-- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους
-- Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της
-- Άλλα:
--- Γλυκίνη
--- β-Αλανίνη
--- Άλλα:
- Αμινοαλκοολοφαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες
ομάδες:
- - υδροχλωρική φαινυλεφρίνη, 5-αμινοσαλικυλικό οξύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0

0
0
0

0

3
3
3
0

3

0

3
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5
6,5
0

6,5

6,5

6,5
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4724

2924 21
2924 21 10 00
2924 21 90 00
2924 23 00 00
2924 24 00 00
2924 29

2924 11 00 00
2924 12 00 00
2924 19 00 00

2923 10 00
2923 10 00 10
2923 10 00 90
2923 20 00 00
2923 90 00 00
2924

2922 50 00 20
2922 50 00 90
2923
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0
6,5

- - Τραμαδόλη (INN)
- - Άλλα
Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα
φωσφοροαμινολιπίδια:
- Χολίνη και τα άλατά της:
- - Χλωριούχος χολίνη
- - Άλλα
- Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια:
- Άλλα
Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος:
- Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι καρβαμιδικές ενώσεις) άκυκλα και τα παράγωγά
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ)
-- Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO)
-- Άλλα
- Αμίδια (στα οποία περιλαμβάνονται και οι καρβαμιδικές ενώσεις) κυκλικά και τα παράγωγά
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
--- Isoproturon (ISO)
--- Άλλα
-- 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του
-- Αιθιναμάτη (ΔΚΟ)
-- Άλλα:
0
0
0
0

0
0
0

0
6,5
0
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0

0
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4725

2925 21 00 00
2925 29 00 00
2926
2926 10 00 00
2926 20 00 00

2925 11 00 00
2925 12 00 00
2925 19
2925 19 10 00
2925 19 30 00
2925 19 95 00

2924 29 10 00
2924 29 30 00
2924 29 95
2924 29 95 10
2924 29 95 90
2925
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--- Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ)
--- Παρακεταμόλη (ΔΚΟ)
--- Άλλα:
- - - - Μετολαχλώρ
- - - - Άλλα
Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα
άλατά της) ή με ιμινική ομάδα:
- Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Ζαχαρίνη και τα άλατά της
-- Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ)
-- Άλλα:
--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο
--- Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο)
--- Άλλα
- Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Χλωρντιμεφόρμ (ISO)
-- Άλλα
Ενώσεις με νιτριλική ομάδα
- Ακρυλονιτρίλιο
- 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδιο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
6,5

0
0
0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

0
0

0
0

0,1
0

0
6,5

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4726

2930
2930 20 00
2930 20 00 10

2926 90
2926 90 20 00
2926 90 95 00
2927 00 00 00
2928 00
2928 00 10 00
2928 00 90
2928 00 90 10
2928 00 90 90
2929
2929 10
2929 10 10 00
2929 10 90 00
2929 90 00 00

2926 30 00 00
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- Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο)
- Άλλες:
-- Ισοφθαλονιτρίλιο
-- Άλλα:
Ενώσεις με διαζωομάδα, αζωομάδα ή αζωξυομάδα
Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης:
- N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλ)υδροξυλαμίνη
- Άλλα:
- - Φαινυλυδραζίνη
- - Άλλα
Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες
- Ισοκυανικές:
-- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια)
-- Άλλα
- Άλλες
X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ
ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΟΝΑΜΙΔΙΑ
Θειοενώσεις οργανικές:
- Θειοκαρβαμιδικές και διθειοκαρβαμιδικές:
- - Θειοκαρβαμιδικό αιθυλοπροπύλιο (θειοκαρβαμιδικό S-αιθυλο-NN-δι-κ-προπύλιο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0
0

0,1
6,5

1
0
6,5

0

0

6,5

0,1

0
0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4727

2930 90 85
2930 90 85 10
2930 90 85 90
2931 00
2931 00 10 00
2931 00 20 00
2931 00 30 00

2930 20 00 90
2930 30 00 00
2930 40
2930 40 10 00
2930 40 90 00
2930 50 00 00
2930 90
2930 90 13 00
2930 90 16 00
2930 90 20 00
2930 90 30 00
2930 90 40 00
2930 90 50 00
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0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

6,5
0

0
0

6,5
0

- - Άλλα
- Μονο-, δι-, ή τετρασουλφίδια της θειουράμης
- Μεθειονίνη:
-- Μεθειονίνη (ΔΚΟ)
-- Άλλα
- Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO)
- Άλλα
-- Κυστεΐνη και Κυστίνη
-- Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης
-- Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη)
-- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ
-- Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2-θειοδιαιθυλεστέρας
-- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μεθυλο-2,6-δις(μεθυλοθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη
και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλοθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη
-- Άλλα:
- - - Δισουλφιράμη, λιποϊκό οξύ
- - - Άλλα
Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες
- Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο
- Μεθυλοφωσφονοϋλοδιφθορίδιο (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο)
- Μεθυλοφωσφονοϋλοδιχλωρίδιο (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο)

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4728

2932 29 30 00
2932 29 40 00

2932 21 00 00
2932 29
2932 29 10 00
2932 29 20 00

2932 11 00 00
2932 12 00 00
2932 13 00 00
2932 19 00 00

2931 00 95
2931 00 95 10
2931 00 95 30
2931 00 95 40
2931 00 95 90
2932
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- Άλλες:
- - υπογαλλικό βισμούθιο, διλαυρικό διβουτύλιο
- - τριαιθυλαργίλιο
- - γλυφοσάτη (N-(φωσφονομεθυλο)γλυκίνη)
- - Άλλα
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου:
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο φουρανίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο:
-- Τετραϋδροφουράνιο
-- 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)
-- Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική
-- Άλλες
- Λακτόνες:
-- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες:
-- Άλλες λακτόνες:
--- Φαινολοφθαλεΐνη
--- 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλ)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ
--- 3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3Η), 9'-ξανθεν]-3-όνη
--- 6'-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυλοσπειρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθεν]-3-όνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0
3
3
0

0
3
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

6,5
6,5
6,5
0

0
5
0
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4729

2933 11
2933 11 10 00
2933 11 90 00

2932 99 85 00
2933

2932 91 00 00
2932 92 00 00
2932 93 00 00
2932 94 00 00
2932 95 00 00
2932 99
2932 99 50 00
2932 99 70 00

2932 29 60 00
2932 29 85 00

2932 29 50 00
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--- 6-Εικοσιδυυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλ)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλινο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο
--- γ-Βουτυρολακτόνη
--- Άλλα
- Άλλες:
-- Ισοσαφρόλη
-- 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο)προπαν-2-όνη
-- Πιπερονάλη
-- Σαφρόλη
-- Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή)
-- Άλλες:
--- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο
--- Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες
οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα
παράγωγά τους
--- Άλλες
Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου:
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο:
-- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της:
--- Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ)
--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6,5
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0
0
0
0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5
6,5
6,5
0

0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4730

2933 39 20 00

2933 39
2933 39 10 00

2933 31 00 00
2933 32 00 00
2933 33 00 00

2933 29 90 00

2933 21 00 00
2933 29
2933 29 10 00

2933 19
2933 19 10 00
2933 19 90 00
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-- Άλλες:
--- Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ)
--- Άλλες
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο ιμιδαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο
-- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της
-- Άλλες:
--- Υδροχλωρική ναφαζολίνη (ΔΚΟΤ) και νιτρική ναφαζολίνη (ΔΚΟΤ). Φαιντολαμίνη
(ΔΚΟ). Υδροχλωρική τολαζολίνη (ΔΚΟΤ)
--- Άλλες
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριδίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο:
-- Πυριδίνη και τα άλατά της
-- Πιπεριδίνη και τα άλατά της
-- Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη (ΔΚΟ),
κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη (ΔΚΟ),
φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη (ΔΚΟ),
ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP), φαινοπεριδίνη
(ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ).
Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Άλλες:
--- Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρική κετοβεμιδόνη (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος πυριδοστιγμίνη
(ΔΚΟ)
--- 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0
6,5
0

0

0

0
0
0

0

0

6,5
0

0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4731

2933 53 10 00

2933 52 00 00
2933 53

2933 41 00 00
2933 49
2933 49 10 00
2933 49 30 00
2933 49 90 00

2933 39 25 00
2933 39 35 00
2933 39 40 00
2933 39 45 00
2933 39 50 00
2933 39 55 00
2933 39 99 00
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0

6,5

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

--- 3,6-Διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικό οξύ
--- Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο
--- 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξυ)οξικού οξέος
--- 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη
--- Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO)
--- 4-Μεθυλοπυριδίνη
--- Άλλα:
- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης (υδρογονωμένους
ή μη) χωρίς άλλη συμπύκνωση:
-- Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Άλλες:
-- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών οξέων
-- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Άλλες:
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή μη) ή
πιπεραζίνης:
-- Μηλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της
-- Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη (ΔΚΟ),
βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), πεντοβαρβιτάλη
(ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και
βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών:
--- Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4732

2933 71 00 00

2933 69 20 00
2933 69 30 00
2933 69 80 00

2933 61 00 00
2933 69
2933 69 10 00

2933 59
2933 59 10 00
2933 59 20 00
2933 59 95 00

2933 53 90 00
2933 54 00 00
2933 55 00 00
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6,5
6,5
0

--- Άλλα
-- Άλλα παράγωγα της μηλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακουαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη
(ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Άλλα:
--- Διαζινόνη (ISO)
--- 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανο(τριαιθυλενοδιαμίνη)
--- Άλλα
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο τριαζίνης (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο:
-- Μελαμίνη
-- Άλλες:
--- Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5-τριαζίνη
(εξογόνο, τριμεθυλενοτρινιτραμίνη)
--- Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη)
--- 2,6-Δι-τριτ.βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριαζιν-2-υλαμινο]φαινόλη
--- Άλλα
- Λακτάμες:
-- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)
0

0

0
0
0

0

0
6,5
6,5
6,5

0

0
0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4733

2933 99 30 00
2933 99 40 00
2933 99 50 00
2933 99 90 00

2933 91 10 00
2933 91 90 00
2933 99
2933 99 10 00
2933 99 20 00

2933 91

2933 72 00 00
2933 79 00 00
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0
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

-- Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ)
-- Άλλες λακτάμες:
- Άλλα
-- Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη
(ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη (ΔΚΟ),
φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ), χαλαζεπάμη
(ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη (ΔΚΟ), μαζινδόλη
(ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη (ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ),
νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη (ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ),
πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη (ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ).
Άλατα των προϊόντων αυτών:
--- Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ)
--- Άλλα
-- Άλλα:
-- Βενζιμιδαζολο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο)
-- Ινδόλιο, 3-μεθυλινδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Η-διβενζο(γ,ε)αζεπίνη
(αζαπετίνη), φαινινδαμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους. Υδροχλωρική ιμιπραμίνη (ΔΚΟΤ)
-- Μονοαζεπίνες
-- Διαζεπίνες
-- 2,4-Δι-τριτ.βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη
--- Άλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4734

2934 99
2934 99 10 00
2934 99 20 00
2934 99 30 00
2934 99 40 00

2934 91 00 00

2934 30 10 00
2934 30 90 00

2934 20 80 00
2934 30

2934 20 20 00

2934 20

2934
2934 10 00 00
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Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους. Άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις:
- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο θειαζολίου (υδρογονωμένο ή μη) όχι
συμπυκνωμένο
- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτυλίους βενζοθειαζολίου (υδρογονωμένους ή μη)
χωρίς άλλη συμπύκνωση:
--Δι(βενζοθειαζολ-2-υλο)δισουλφίδιο). Βενζοθειαζολο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζοθειαζόλιο)
και τα άλατά της
-- Άλλες
- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοθειαζίνης (υδρογονωμένους ή μη)
χωρίς άλλη συμπύκνωση:
-- Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Άλλες
- Άλλες:
-- Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη (ΔΚΟ),
δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ), μεσοκάρβη (ΔΚΟ),
οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ), φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και
σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Άλλες:
--Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά παράγωγά της
--Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ)
--7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ
-- Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2-φαινυλακεταμιδ]8- οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4.2.0]οκτ-2-εν-2-καρβοξυλικού οξέος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0

6,5
0

0

5

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
0
0

0

0
0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4735

2936 21 00 00
2936 22 00 00
2936 23 00 00
2936 24 00 00
2936 25 00 00
2936 26 00 00
2936 27 00 00
2936 28 00 00
2936 29
2936 29 10 00

2936

2935 00 20 00
2935 00 90 00

2934 99 50 00
2934 99 90 00
2935 00
2935 00 10 00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

-- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξαν-2-υλ)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο
--- Άλλα:
Σουλφοναμίδια
- 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1H-ινδολ-3-υλ]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8-cd]πυραν1-υλο}-N,N-διμεθυλ-1H-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο
- Μετοσουλάμη (ISO)
- Άλλα
XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ
Προβιταμίνες και βιταμίνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση (στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα), καθώς και τα παράγωγά τους που
χρησιμοποιούνται κυρίως σαν βιταμίνες, αναμειγμένα ή μη μεταξύ τους, έστω και σε
οποιαδήποτε διαλύματα
- Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες:
-- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους
-- Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της
-- Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της
-- Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα παράγωγά τους
-- Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της
-- Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της
-- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της
-- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της
-- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους
--- Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4736

2937 22 00 00
2937 23 00 00
2937 29 00 00

2937 21 00 00

2937 11 00 00
2937 12 00 00
2937 19 00 00

2936 90 11 00
2936 90 19 00
2936 90 80 00
2937

2936 29 30 00
2936 29 90 00
2936 90
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--- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της
--- Άλλες
- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα
-- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών:
--- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D
--- Άλλα
-- Αναμειγμένα μεταξύ τους, έστω και σε οποιαδήποτε διαλύματα
Ορμόνες, φυσικές ή αναπαραγμένες με σύνθεση. Τα παράγωγά τους που χρησιμοποιούνται
κυρίως ως ορμόνες. Άλλα στεροειδή που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες:
- Ορμόνες υποφυσιακές (πρόσθιου λοβού) και ομοειδείς και τα παράγωγά τους:
-- Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της
-- Ινσουλίνη και τα άλατά της
-- Άλλα
- Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους:
-- Κορτιζόνη, υδροκορτιζόνη, πρεδνισόνη (δεϋδροκορτιζόνη) και πρεδνισολόνη
(δεϋδροϋδροκορτιζόνη)
-- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών
-- Οιστρογόνα και προγεστογόνα
-- Άλλα:
- Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
0

0

0
0
0

0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4737

2939 11 00 00

2938 10 00 00
2938 90
2938 90 10 00
2938 90 30 00
2938 90 90 00
2939

2938

2937 31 00 00
2937 39 00 00
2937 40 00 00
2937 50 00 00
2937 90 00 00
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0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0

-- Αδρεναλίνη
-- Άλλα
- Παράγωγα των αμινοξέων
- Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένια, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους
- Άλλα
XII. ΕΤΕΡΟΓΛΥΚΟΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΚΑΛΟΕΙΔΗ ΦΥΤΙΚΑ, ΦΥΣΙΚΑ
ΉΑΝΑΠΑΡΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΣΥΝΘΕΣΗ. ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ ΤΟΥΣ, ΟΙ
ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ
Γλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες
τους και άλλα παράγωγα:
- Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του
- Άλλα:
-- Γλυκοζίτες της δακτυλίτιδας
-- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά παράγωγα
-- Άλλα
Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι
εστέρες τους και άλλα παράγωγα:
- Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη, διυδροκωδεΐνη
(ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη (ΔΚΟ), υδρομορφόνη
(ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ), οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη
(ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των προϊόντων αυτών:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4738

2939 91

2939 61 00 00
2939 62 00 00
2939 63 00 00
2939 69 00 00

2939 51 00 00
2939 59 00 00

2939 41 00 00
2939 42 00 00
2939 43 00 00
2939 49 00 00

2939 19 00 00
2939 20 00 00
2939 30 00 00
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0
0
0

-- Άλλα
- Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
- Καφεΐνη και τα άλατά της
- Εφεδρίνες και τα άλατά τους:
-- Εφεδρίνη και τα άλατά της
-- Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Άλλα:
- Θεοφυλλίνη και αμινοφυλλίνη (θεοφυλλιναιθυλενοδιαμίνη) και τα παράγωγά τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών:
-- Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Άλλα
- Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών:
-- Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του
-- Άλλα
- Άλλα:
-- Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα
μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών:
--- Κοκαΐνη και τα άλατά της:
0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4739

2941 10 10 00
2941 10 20 00
2941 10 90 00
2941 20
2941 20 30 00
2941 20 80 00
2941 30 00 00
2941 40 00 00
2941 50 00 00

2941
2941 10

2940 00 00 00

2939 91 11 00
2939 91 19 00
2939 91 90 00
2939 99 00 00
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0
0
0
0

---- Κοκαΐνη ακατέργαστη
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα:
XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Σάκχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη σακχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη
και τη φρουκτόζη (οπωροσάκχαρο). Αιθέρες , και εστέρες σακχάρων και τα άλατά τους, άλλα
από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939
Αντιβιοτικά:
- Πενικιλίνες και τα παράγωγά τους με δομή πενικιλανικού οξέος. Άλατα των προϊόντων
αυτών
-- Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της
-- Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους
-- Άλλα
- Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
-- Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της
-- Άλλες στρεπτομυκίνες
- Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών
- Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών
- Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3

0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
0

6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4740

3002 10

3001 90 91 00
3001 90 98 00
3002

3001 20
3001 20 10 00
3001 20 90 00
3001 90
3001 90 20 00

2941 90 00 00
2942 00 00 00
30
3001
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0
0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

- Άλλα
Άλλες οργανικές ενώσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αδένες και άλλα όργανα για οποθεραπεία, αποξεραμένα, έστω και σε σκόνη. Εκχυλίσματα
αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους, για οποθεραπεία. Ηπαρίνη και τα άλατά της.
Άλλες ουσίες ανθρώπινης ή ζωικής προέλευσης, παρασκευασμένες για σκοπούς
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους:
-- Ανθρώπινης προέλευσης
-- Άλλα
- Άλλα
-- Ανθρώπινης προέλευσης
-- Άλλα
--- Ηπαρίνη και τα άλατά της
--- Άλλα
Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις.
Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, λαμβανόμενα
έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες μικροοργανισμών (με
εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:
- Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προïόντα,
λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4741

3003 20 00 00

3003 10 00 00

3002 10 95 00
3002 10 99 00
3002 20 00 00
3002 30 00 00
3002 90
3002 90 10 00
3002 90 30 00
3002 90 50 00
3002 90 90 00
3003

3002 10 91 00

3002 10 10 00
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0

-- Αντιοροί:
-- Άλλα:
--- Αιμοσφαιρίνη, σφαιρίνες αίματος και ορού αίματος
--- Άλλα:
---- Ανθρώπινης προέλευσης
---- Άλλα
- Εμβόλια για την ιατρική
- Εμβόλια για την κτηνιατρική:
- Άλλα
-- Αίμα ανθρώπων
-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις
-- Καλλιέργειες μικροοργανισμών
-- Άλλα
Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που αποτελούνται από
προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς
σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση:
- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος,
ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών
- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά
- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:
0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4742

3004 10 90 00
3004 20
3004 20 10 00
3004 20 90 00

3004 10 10 00

3004 10

3003 90
3003 90 10 00
3003 90 90
3003 90 90 10
3003 90 90 90
3004

3003 31 00 00
3003 39 00 00
3003 40 00 00
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0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0
0
0

0

0
0
0

-- Που περιέχουν ινσουλίνη
-- Άλλα
- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε
άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά
- Άλλα
-- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου
-- Άλλα
- - - Φυτίνη
- - - Άλλα
Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 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:
- Που περιέχουν πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών, με δομή πενικιλανικού οξέος,
ή στρεπτομυκίνες ή παράγωγα των προϊόντων αυτών:
-- Που περιέχουν, ως δραστικές ουσίες, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των προϊόντων
αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος
-- Άλλα
- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά:
-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
-- Άλλα
- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν αντιβιοτικά:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4743

3004 90 11 00

3004 40 10 00
3004 40 90 00
3004 50
3004 50 10 00
3004 50 90 00
3004 90

3004 31
3004 31 10
3004 31 10 11
3004 31 10 90
3004 31 90 00
3004 32
3004 32 10 00
3004 32 90 00
3004 39
3004 39 10 00
3004 39 90 00
3004 40
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-- Που περιέχουν ινσουλίνη:
--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:
- - - - Ινσουλίνη βραχείας δράσης
- - - - Άλλα
--- Άλλα
-- Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες::
--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
--- Άλλα
-- Άλλα:
--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
--- Άλλα
- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε άλλα
προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά:
-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
-- Άλλα
- Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2936:
-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
-- Άλλα
- Άλλα:
-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:
--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4744

3005 90 51 00
3005 90 55 00
3005 90 99 00
3006

3005 90 31 00

3005 10 00 00
3005 90
3005 90 10 00

3004 90 91 00
3004 90 99 00
3005

3004 90 19 00
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0

--- Άλλα
-- Άλλα:
--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου
--- Άλλα
Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί), εμποτισμένα
ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, για
ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς:
- Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση
- Άλλα:
-- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι
-- Άλλα:
--- Από υφαντικές ύλες:
---- Γάζες και είδη από γάζα
---- Άλλα:
----- Από «υφάσματα μη υφασμένα»
----- Άλλα
--- Άλλα
Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου:
0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4745

3006 60 11 00
3006 60 19 00
3006 60 90 00
3006 70 00 00

3006 50 00 00
3006 60

3006 40 00 00

3006 30 00 00

3006 10 90 00
3006 20 00 00

3006 10 10 00
3006 10 30 00

3006 10
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- Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια 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
οδοντιατρική:
-- Ράμματα αποστειρωμένα
-- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που
μπορούν να απορροφηθούν ή όχι
-- Άλλα
- Αντιδραστήρια που προορίζονται για τον προσδιορισμό των ομάδων ή των παραγόντων του
αίματος
- Παρασκευάσματα σκιαστικά για ακτινογραφικές εξετάσεις. Διαγνωστικά αντιδραστήρια που
έχουν επινοηθεί για να χορηγούνται στον ασθενή
- Κονίες και άλλα προϊόντα για το σφράγισμα των δοντιών. Κονίες για την αποκατάσταση
των οστών
- Θήκες και κουτιά-φαρμακεία με είδη χρήσιμα για την παροχή πρώτων βοηθειών
- Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, ή με βάοη τα
σπερματοκτόνα
-- Με βάση τις ορμόνες:
--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
--- Άλλα
-- Με βάση τα σπερματοκτόνα
- Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν
στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του σώματος κατά τη
διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως συνδετικό μέσο μεταξύ του
σώματος και των ιατρικών οργάνων
- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4746

3102 40 10 00
3102 40 90 00
3102 50

3102 21 00 00
3102 29 00 00
3102 30
3102 30 10 00
3102 30 90 00
3102 40

3102 10 90 00

3102
3102 10
3102 10 10 00

3006 91 00 00
3006 92 00 00
31
3101 00 00 00
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-- Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας
-- Φαρμακευτικά απορρίμματα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή χημικώς
επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική επεξεργασία προϊόντων
ζωικής ή φυτικής προέλευσης
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, αζωτούχα.
- Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα:
-- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση
-- Άλλα
- Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου:
-- Θειικό αμμώνιο
-- Άλλα
- Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα:
-- Σε υδατικό διάλυμα
-- Άλλο
- Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς
λιπαντικές ικανότητες:
-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος
-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος
- Νιτρικό νάτριο:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4747

3104 30 00 00
3104 90 00
3104 90 00 10

3104 20 90 00

3104 20 50 00

3103
3103 10
3103 10 10 00
3103 10 90 00
3103 90 00 00
3104
3104 20
3104 20 10 00

3102 50 10 00
3102 50 90 00
3102 60 00 00
3102 80 00 00
3102 90 00 00
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-- Νιτρικό νάτριο φυσικό
-- Άλλα
- Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου
- Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα
- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις προηγούμενες
διακρίσεις
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά:
- Υπερφωσφορικά:
-- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του φωσφόρου ανώτερης του 35 %
-- Άλλα
- Άλλα
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα:
- Χλωριούχο κάλιο:
-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά βάρος
του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι
ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 62 % κατά βάρος του
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση
- Θειικό κάλιο
- Άλλα
- - Καρναλίτης, συλβίνης και άλλα φυσικά άλατα καλίου

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5
5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4748

3105 51 00 00
3105 59 00 00
3105 60
3105 60 10 00
3105 60 90 00

3105 20 90 00
3105 30 00 00
3105 40 00 00

3105 20 10 00

3105 20

3105 10 00 00

3104 90 00 90
3105
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5

- - Άλλα
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 kg:
- Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα,
είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg
- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο
και κάλιο
-- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή
κατάσταση
-- Άλλα
- Όξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο (όξινο φωσφορικό αμμώνιο)
- Δισόξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο (δισόξινο φωσφορικό αμμώνιο), έστω και σε μείγμα με
όξινο ορθοφωσφορικό αμμώνιο (όξινο φωσφορικό αμμώνιο)
- Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο και
φωσφόρο:
-- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα
-- Άλλα
- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και κάλιο
-- Υπερφωσφορικά άλατα καλίου
-- Άλλα
3
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5

3
3
3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5
5

5
5
5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4749

3202 10 00 00

3201 10 00 00
3201 20 00 00
3201 90
3201 90 20 00
3201 90 90 00
3202

3201

3105 90 99 00
32

3105 90 91 00

3105 90
3105 90 10 00
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- Άλλα
-- Φυσικό νιτρικό καλιονάτριο, που συνίσταται σε φυσικό μείγμα νιτρικού νατρίου και
νιτρικού καλίου (η αναλογία του νιτρικού καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %), συνολικής
περιεκτικότητας σε άζωτο όχι ανώτερης του 16,30 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε
ξερή κατάσταση
-- Άλλα:
--- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή
κατάσταση
--- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΜΑΤΑ, ΠΙΓΜΕΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ,
ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ
Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες και
άλλα παράγωγά τους:
- Εκχύλισμα κεμπράχο
- Acacia decurrens, Acacia pycnantha, Acacia mollissima
- Άλλα:
-- Εκχύλισμα σουμάκ, εκχύλισμα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή καστανιάς
-- Άλλα
Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα
δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά για
την προεργασία της δέψης:
- Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
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3

5
5

0

0
3

0

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5
5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4750

3204 12 00 10
3204 12 00 90
3204 13 00 00
3204 14 00 00
3204 15 00 00

3204 11 00 00
3204 12 00

3203 00 10 00
3203 00 90 00
3204

3202 90 00 00
3203 00
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0

- Άλλα
Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα βαφικά
εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και καθορισμένης
χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης:
- Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές
- Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.
Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση
συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που
χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης:
- Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες
-- Χρώματα διασποράς και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές
-- Χρώματα όξινα, έστω και προμεταλλοποιημένα και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα
αυτά. Χρώματα με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά:
- - - Όξινη φουξίνη
- - - Άλλα
-- Χρώματα βασικά και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά
-- Χρώματα απευθείας βάφοντα και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά
-- Χρώματα βαφής στον κάδο [στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που χρησιμοποιούνται
όπως είναι, ως πιγμέντα (pigments)], και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά
0,1
0
5
0
5

0

5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4751

3206 49

3206 41 00 00
3206 42 00 00

3206 11 00 90
3206 19 00 00
3206 20 00 00

3206 11 00 10

3206 11 00

3206

3204 90 00 00
3205 00 00 00

3204 20 00 00

3204 16 00 00
3204 17 00 00
3204 19 00 00
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0
0
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-- Χρώματα αντίδρασης και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά:
-- Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρώματα αυτά:
-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα δύο ή περισσοτέρων χρωστικών υλών
τουλάχιστον δύο των διακρίσεων 3204 11 μέχρι 3204 19:
- Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες
τόνωσης του φθορισμού:
- Άλλα
Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες:
Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα ανόργανα των τύπων
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης:
- Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου:
-- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο επί
ξηράς ύλης:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος τουλ 80 %, αλλά όχι περισσότερο από 93 % διοξείδιο του
τιτανίου υπολογισμένο επί ξηράς ύλης
- - - Άλλα
-- Άλλα
- Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου
- Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα:
-- Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της
-- Λιθοπόνιο, άλλα πιφμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο
ψευδάργυρο
-- Άλλα:
5
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0
0
5

6,5

0
0
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4752

3207 20 10 00
3207 20 90
3207 30 00 00
3207 40
3207 40 10 00
3207 40 20 00

3207 20

3207 10 00 00

3206 49 80 90
3206 50 00 00
3207

3206 49 10 00
3206 49 30 00
3206 49 80
3206 49 80 10
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--- Μαγνητίτης
-- Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καδμίου
--- Άλλα
- - - - Πιγμέντα (pigments) και παρασκευάσματα με βάση εξακυανοσιδηρικά άλατα
(σιδηροκυανιούχα ή σιδηρικυανιούχα)
- - - - Άλλα
- Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα
Πιγμέντα (pigments), σκιαστικά 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:
- Πιγμέντα (pigments), σκιαστικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια
παρασκευάσματα
- Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και παρόμοια
παρασκευάσματα
-- Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής
-- Άλλα:
- Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα
- Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή νιφάδων
-- Γυαλί που ονομάζεται «σμάλτο»
-- Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 5 μικρόμετρα

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4753

3208 10 10 91
3208 10 10 98
3208 10 90
3208 10 90 10
3208 10 90 90
3208 20
3208 20 10
3208 20 10 10
3208 20 10 90
3208 20 90
3208 20 90 10

3208 10
3208 10 10
3208 10 10 10

3207 40 80 00
3208

3207 40 30 00
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-- Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο
διοξείδιο του πυριτίου
-- Άλλα
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων των σμάλτων και των λακών) με
βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασπαρμένα ή διαλυμένα σε
μη υδατικό μέσο. Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:
- Με βάση πολυεστέρες:
-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:
- - - λάκα (σμάλτο) από πολυεστέρα, πολυεστεριμίδιο ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών για
επισμαλτωμένα καλώδια
- - - Άλλα:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
-- Άλλα
- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή:
-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
-- Άλλα
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
0
0
0
0

0
0
0

0
6,5

0
5
0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
6,5

3

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4754

3209 10 00 00

3208 90 91
3208 90 91 10
3208 90 91 90
3208 90 99 00
3209

3208 90 19 91
3208 90 19 98

3208 90 19
3208 90 19 10

3208 90 13 00

3208 90 11 00

3208 20 90 90
3208 90
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6,5

- - - Άλλα
- Άλλα:
-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού:
--- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τριτ.βουτυλιμινο)διαιθανόλη και
διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο,
που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές
--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές
--- Άλλα:
- - - - λάκα (σμάλτο) από πολυουρεθάνη ηλεκτροτεχνικών εφαρμογών για επισμαλτωμένα
καλώδια
- - - - Άλλα:
- - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - - Άλλα
-- Άλλα:
--- Με βάση συνθετικά πολυμερή:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
--- Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια (συμπεριλαμβανομένων των σμάλτων και των λακών) με
βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασπαρμένα ή διαλυμένα σε
υδατικό μέσο:
- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή
0

0
5
1

0
5

1

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4755

3212 10
3212 10 10 00
3212 10 90 00
3212 90

3210 00 10 10
3210 00 10 90
3210 00 90 00
3211 00 00
3211 00 00 10
3211 00 00 90
3212

3210 00 10

3209 90 00
3209 90 00 10
3209 90 00 90
3210 00
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- Άλλα:
- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - Άλλα
Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. (συμπεριλαμβανομένων των σμάλτων, των λακών και
των ασβεστοχρωμάτων). Υδατικά πιγμέντα (pigments) παρασκευασμένα, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων:
- Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού (συμπεριλαμβανομένων των σμάλτων και των
λακών) :
- - Χρώματα επίχρισης
- - Λάκες
- Άλλα
Ξηραντικά παρασκευασμένα
- που δεν περιέχουν ενώσεις μολύβδου
- Άλλα
Πιγμέντα (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες)
διασπαρμένα σε μη υδατικό 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:
- Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο:
-- Με βάση τα κοινά μέταλλα
-- Άλλα
- Άλλα:
-- Πιγμέντα (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και νιφάδες)
διασπαρμένα σε μη υδατικό μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης (συμπεριλαμβανομένων των
σμάλτων):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

0.5
5

5
5

0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
5
5

0
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4756

3214 10 10
3214 10 10 10
3214 10 10 90
3214 10 90
3214 10 90 10
3214 10 90 90
3214 90 00
3214 90 00 10
3214 90 00 90

3214 10

3213 10 00 00
3213 90 00 00
3214

3213

3212 90 31 00
3212 90 38 00
3212 90 90 00
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-- Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
- Άλλα:
- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - Άλλα

----Με βάση τη σκόνη του αργιλίου
----Άλλα
-- Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για τη
λιανική πώληση
Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των επιγραφών,
την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε τροχίσκους,
σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες
- Χρώματα σε συνδυασμούς
- Άλλα
Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που
χρησιμοποιούνται οτο χρωμάτισμα:
- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα:
-- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι):
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

2
5

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
6,5

0
5

5
5

5
0
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4757

3301 12
3301 12 10 00
3301 12 90 00
3301 13
3301 13 10 00
3301 13 90 00
3301 19

3301

3215 11 00 00
3215 19 00 00
3215 90
3215 90 10 00
3215 90 80 00
33

3215
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Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και
συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές:
- Μελάνια τυπογραφίας:
-- Μαύρα
-- Άλλα
- Άλλα:
-- Μελάνια γραφής και σχεδίασης
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ
Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την
ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών. Συμπυκνωμένα
διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά 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:
- Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών:
-- Πορτοκαλιού:
--- Μη αποτερπενωμένα
--- Αποτερπενωμένα
-- Λεμονιού:
--- Μη αποτερπενωμένα
--- Αποτερπενωμένα
-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

6,5
6,5

0
0

5
5

0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4758

3301 29 71 00

3301 29 41 00

3301 29 11 00
3301 29 31 00

3301 24
3301 24 10 00
3301 24 90 00
3301 25
3301 25 10 00
3301 25 90 00
3301 29

3301 19 20
3301 19 20 10
3301 19 20 90
3301 19 80
3301 19 80 10
3301 19 80 90
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--- Μη αποτερπενωμένα
- - - - Κίτρου και περγαμόντου
- - - - Άλλα
--- Αποτερπενωμένα
- - - - Κίτρου και περγαμόντου
- - - - Άλλα
- Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών:
-- Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita):
--- Μη αποτερπενωμένα
--- Αποτερπενωμένα
-- Άλλων μεντών:
--- Μη αποτερπενωμένα
--- Αποτερπενωμένα
-- Άλλα:
--- Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης:
--- Μη αποτερπενωμένα
--- Αποτερπενωμένα
--- Άλλα:
---- Μη αποτερπενωμένα
---- Αποτερπενωμένα:
----- Γερανιού; Γιασεμιού; Ανδροπώγωνος (vetiver)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6,5

6,5

0

0

0
0

0
0

6,5
6,5

6,5
6,5

0
0

0
0

6,5
0

6,5
6,5

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4759

3302 10 29 00
3302 10 40 00

3302 10 21 00

3302 10 10 00

3302 10

3301 90 21 00
3301 90 30 00
3301 90 90 00
3302

3301 29 79 00
3301 29 91 00
3301 30 00 00
3301 90
3301 90 10 00
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5
5

5

5

3
0

0

0

0
0
0

0

6,5
6,5
6,5
6,5

0
0
0

6,5
6,5
6,5

----- Λεβάντας ή λεβαντίνης
----- Άλλα
- Ρητινοειδή
- Άλλα:
-- Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων
-- Εκχυλίσματα ελαιορηθινών:
--- Γλυκόριζας λυκίσκου
--- Άλλα
-- Άλλα
Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση
ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών:
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών:
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών:
--- Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που χαρακτηρίζουν
ένα ποτό:
---- Που έχουν αλκοολικό τίτλο κατ'όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %
---- Άλλα:
----- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, σακχαρόζη, ισογλυκόζη,
γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες
που προέρχονται από τα γάλα, λιγότερο του 5 % σακχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο
του 5 % γλυκόζη ή άμυλα καθε είδους
----- Άλλα
--- Άλλα

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4760

3304 91 00 00
3304 99 00 00
3305
3305 10 00 00
3305 20 00 00
3305 30 00 00

3304 10 00 00
3304 20 00 00
3304 30 00 00

3302 10 90 00
3302 90
3302 90 10 00
3302 90 90 00
3303 00
3303 00 10 00
3303 00 90 00
3304
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0
0

6,5
6,5

0
0
0
0
0

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

0
0
0

0
0

5
5

6,5
6,5
6,5

0

0

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής
- Άλλα:
-- Αλκοολούχα διαλύματα
-- Άλλα
Αρώματα και κολόνιες
- Αρώματα
- Κολόνιες
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:
- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια
- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια
- Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών
- Άλλα:
-- Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες
-- Άλλα
Παρασκευάσματα για τα μαλλιά:
- Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού
- Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών
- Λακ για τα μαλλιά

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4761

3307 41 00 00
3307 49 00 00

3307 10 00 00
3307 20 00 00
3307 30 00 00

3306 90 00 00
3307

3306 10 00 00
3306 20 00 00

3305 90
3305 90 10 00
3305 90 90 00
3306
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- Άλλα
-- Λοσιόν για τα μαλλιά
-- Άλλα
Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία περιλαμβάνονται
σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των οδοντοστοιχιών. Νήματα που
χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε
συσκευασίες λιανικής πώλησης:
- Οδοντόπαστες
- Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων (οδοντικά
νήματα)
- Άλλα
Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα, αποσμητικά
σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα αρωματοποιίας ή
καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά παρασκευάσματα, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά χώρων, παρασκευασμένα, έστω
και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές ιδιότητες:
- Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα
- Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά
- 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:
-- Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6,5
6,5

6,5
6,5
6,5

6,5

6,5
6,5

6,5
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
0
0

0

0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4762

3401 11 00 00
3401 19 00 00
3401 20
3401 20 10 00
3401 20 90 00
3401 30 00 00

3401

3307 90 00 00
34
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0
0
0

6,5
6,5
6,5

0

0
0

6,5

- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 - ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ,
«ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ
Σαπούνια. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά επιφανειακής δράσης, που
χρησιμοποιούνται αντί σαπουνιού, σε ράβδους, σε σχήμα στρογγυλού ψωμιού σε τεμάχια ή
είδη έκτυπα, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που
ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με
μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν
σαπούνι. Χαρτί, βάτες, πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή
καλυμμένα με σαπούνι ή απορρυπαντικά:
- Σαπούνια, προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά επιφανειακής δράσης, 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:
-- Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις)
-- Άλλα
- Σαπούνια με άλλες μορφές:
-- Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες
-- Άλλα
- Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά επιφανειακής δράσης που προορίζονται για το
πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση,
έστω και αν περιέχουν σαπούνι

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4763

3402 11 90 00
3402 12 00
3402 12 00 10
3402 12 00 90
3402 13 00 00
3402 19 00 00
3402 20
3402 20 20 00
3402 20 90 00
3402 90
3402 90 10 00
3402 90 90 00

3402 11
3402 11 10 00

3402
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Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (άλλες από τα σαπούνια). Παρασκευάσματα
επιφανειακής δράσης, 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 3401:
- Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική πώληση:
-- Ανιονικές:
--- Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος, 30 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο
από 50 % αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)] νάτριο
--- Άλλα
-- Κατιονικές:
- - - Χλωριούχο βενζαλκόνιο (ΔΚΟ)
- - - Άλλα
-- Μη ιονικές:
-- Άλλες
- Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:
-- Παρασκευάσματα επιφανειακής δράσης
-- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού
- Άλλα:
-- Παρασκευάσματα επιφανειακής δράσης:
-- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
2
2
2
6,5
6,5
6,5
6,5

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4764

3403 99
3403 99 10 00
3403 99 90
3403 99 90 10
3403 99 90 90
3404

3403 91 00 00

3403 19 91 00
3403 19 99 00

3403 19
3403 19 10 00

3403 11 00 00

3403
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Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα
παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα
αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση τα
λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην επεξεργασία με λάδι
ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με
εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια
από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:
- Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά:
-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών
-- Άλλα:
--- Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά
--- Άλλα:
---- Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων
---- Άλλα
- Άλλα:
-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών
-- Άλλα:
--- Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων
--- Άλλα:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0
6,5

0

0
0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

0

0
6,5

6,5

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4765

3405 30 00 10
3405 30 00 90
3405 40 00 00
3405 90
3405 90 10

3405 30 00

3405 10 00 00
3405 20 00 00

3404 90 80 91
3404 90 80 98
3405

3404 20 00 00
3404 90
3404 90 10 00
3404 90 80
3404 90 80 10
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0

5

0
0
0
0

0

0
0

0
6,5
6,5

6,5
6,5

0
0

0

6,5

2.5
6,5

0

6,5

- Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη)
- Άλλα:
-- Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί
-- Άλλα:
- - - Πολυαιθυλενικό κερί
- - - Άλλα
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
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 3404
- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα
- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων
επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών
- Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα στιλβώματα για
μέταλλα:
- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - Άλλα
- Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού
- Άλλα:
-- Στιλβώματα για μέταλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4766

3501 10 90 00

3501
3501 10
3501 10 10 00
3501 10 50 00

35

3406 00 11 00
3406 00 19 00
3406 00 90 00
3407 00 00 00

3405 90 10 10
3405 90 10 90
3405 90 90
3405 90 90 10
3405 90 90 90
3406 00
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- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
-- Άλλα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη
- Κεριά, αλειμματοκέρια και λαμπάδες:
-- Απλά, όχι αρωματισμένα
-- Άλλα
- Άλλα
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
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 - ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ
Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης:
- Καζεΐνες:
-- Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών
-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων
διατροφής ή κτηνοτροφών
-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

5
5

0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
6,5

6,5
6,5
6,5
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4767

3502 20 91 00
3502 20 99 00
3502 90

3502 20 10 00

3502 11
3502 11 10 00
3502 11 90 00
3502 19
3502 19 10 00
3502 19 90 00
3502 20

3501 90
3501 90 10 00
3501 90 90 00
3502
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- Άλλες:
-- Κόλλες καζεΐνης
-- Άλλες
Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων
πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη,
περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα:
- Αυγοαλβουμίνη:
-- Ξηρή:
--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων
--- Άλλη
-- Άλλη:
--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων
--- Άλλη
- Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή περισσοτέρων
πρωτεϊνών ορού γάλακτος:
-- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων
-- Άλλη
--- Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)
--- Άλλη
- Άλλα:
-- Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτοαλβουμίνη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5
5

3
3

0

0
3

5
5

5

0
3

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2
2

5
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4768

3505 10 50 00
3505 10 90 00
3505 20

3505 10
3505 10 10 00

3505

3503 00 10 00
3503 00 80
3503 00 80 10
3503 00 80 90
3504 00 00 00

3502 90 20 00
3502 90 70 00
3502 90 90 00
3503 00
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5
5

5

0
3

3

0
0
0

6,5
5
5

0
0
0

3

5
5
5

--- Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων
--- Άλλες
-- Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών
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 3501:
- Ζελατίνες και τα παράγωγά τους
- Άλλες:
- -Οστεόκολλα σε κόκκους και φολίδες
- - Άλλα
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
εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
- Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
-- Δεξτρίνη
-- Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους:
--- Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα
--- Άλλα
- Κόλλες:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4769

3506 91 00
3506 91 00 10
3506 91 00 90
3506 99 00
3506 99 00 10
3506 99 00 90

3506 10 00 91
3506 10 00 98

3506 10 00 10

3506 10 00

3506

3505 20 90 00

3505 20 50 00

3505 20 30 00

3505 20 10 00
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5

-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα
τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 55 % σε
άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 80 % σε
άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή
άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους
Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως
συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά, καθαρού
βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg:
- 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:
- - Κόλλες παρασκευασμένες με βάση καρβοξυμεθυλοξυαιθυλοκυτταρίνη
- - Άλλα
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
- Άλλα
-- Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ
- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - Άλλα
-- Άλλα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
0
0
0
0

2
5

0
0

0

3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
2

0
5

6,5

5

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4770

3606 10 00 00

3604 10 00 00
3604 90 00 00
3605 00 00 00
3606

3603 00 10 00
3603 00 90 00
3604

3601 00 00 00
3602 00 00 00
3603 00

3507
3507 10 00 00
3507 90
3507 90 10 00
3507 90 20 00
3507 90 90 00
36
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Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Πυτιά και τα συμπυκνώματά της
- Άλλα:
-- Λιπάση λιποπρωτεϊνών
-- Αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 - ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ.
ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ
Προωθητικές πυρίτιδες
Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες
Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη
ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές:
- Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά
- Άλλα
Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των χαλαζοφόρων
νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας:
- Είδη για πυροτεχνήματα
- Άλλα
Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604
Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες ύλες που
αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού:
- 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 cm³
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4771

3702 10 00 00

3701 91 00 00
3701 99 00 00
3702

3701 10
3701 10 10 00
3701 10 90 00
3701 20 00 00
3701 30 00 00

3606 90
3606 90 10 00
3606 90 90 00
37
3701

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 344

- Άλλα:
-- Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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:
- Για ακτίνες Χ:
-- Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση
-- Άλλες
- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης
- Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον πλευράς
ξεπερνάει τα 255 mm:
- Άλλες:
-- 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):
- Για ακτίνες Χ
- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 mm:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4772

3702 42 00 00

3702 41 00 00

3702 32 31 00
3702 32 50 00
3702 32 80 00
3702 39 00 00

3702 32 10 00
3702 32 20 00

3702 31 98 00
3702 32

3702 31 91 00

3702 31
3702 31 20 00
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-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):
--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m
--- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m:
---- Αρνητικά έγχρωμων φιλμ:
-με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 105 mm
και
-με μήκος 100 m ή περισσότερο, προοριζόμενο να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ
για φωτογραφίες στιγμιαίας εμφανίσεως
---- Άλλα
-- Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου:
--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm:
---- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
---- Άλλες
--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm:
---- Μικροφωτοταινίες
---- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
---- Άλλες
-- Άλλες
- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm:
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, για έγχρωμες
φωτογραφίες (πολύχρωμες)
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, άλλες από
εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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4773

3702 91
3702 91 20 00

3702 56 00 00

3702 54 10 00
3702 54 90 00
3702 55 00 00

3702 54

3702 51 00 00
3702 52 00 00
3702 53 00 00

3702 43 00 00
3702 44 00
3702 44 00 10
3702 44 00
3702 44 00 91
3702 44 00 99
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-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 m
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 mm
- - Μήκους έως 200 m
- - Μήκους τουλάχιστον 200 m
- - - - Για στιγμιαίες φωτογραφίες
- - - - Άλλα
- Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες):
-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 m
-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 14 m
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 30 m, για διαφάνειες
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 30 m, άλλες από εκείνες για διαφάνειες:
--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm
--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 30 m
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm
- Άλλες:
-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm
--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
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4774

3704 00 10 00
3704 00 90 00

3703 10 00 00
3703 20
3703 20 10 00
3703 20 90 00
3703 90
3703 90 10 00
3703 90 90 00
3704 00

3702 94 10 00
3702 94 90 00
3702 95 00 00
3703

3702 93 10 00
3702 93 90 00
3702 94

3702 91 80 00
3702 93
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6,5

--- Άλλες
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 30 m:
--- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
--- Άλλες
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 30 m:
--- Mικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
--- Άλλες
-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm
Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν εκτεθεί στο
φως:
- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm
- Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)
-- Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες
-- Άλλες
- Άλλα:
-- Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας
-- Άλλα
Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο φως
αλλά δεν έχουν εμφανιστεί
- Πλάκες και ταινίες
- Άλλα
0
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4775

3706 90 51 00

3706 90 31 00

3706 10 91 00
3706 10 99 00
3706 90
3706 90 10 00

3706 10
3706 10 10 00

3705 10 00 00
3705 90
3705 90 10 00
3705 90 90 00
3706

3705
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Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, άλλες
από τις κινηματογραφικές ταινίες
- Για την αναπαραγωγή όφσετ
- Άλλες:
-- Μικροταινίες
-- Άλλες
Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή χωρίς
εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου:
- Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο:
-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου
-- Άλλες:
--- Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας
--- Άλλες θετικές:
- Άλλες:
-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου
-- Άλλες:
--- Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας
--- Άλλες θετικές
---- Ταινίες επικαίρων
---- Άλλες, πλάτους:
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3801 10 00 00
3801 20
3801 20 10 00
3801 20 90 00

3707 90 11 00
3707 90 19 00
3707 90 30 00
3707 90 90 00
38
3801

3707 10 00 00
3707 90

3706 90 91 00
3706 90 99 00
3707
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6,5
6,5

----- Μικρότερου των 10 mm
----- 10 mm ή περισσότερο
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:
- Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών
- Άλλα:
-- Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά:
--- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)
---- Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση το
γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων
προϊόντων:
- Γραφίτης τεχνητός
- Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής:
-- Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής
-- Άλλος
0
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4777

3805 10 10 00
3805 10 30 00

3805 10

3804 00 10 00
3804 00 90 00
3805

3802 10 00 00
3802 90 00
3802 90 00 10
3802 90 00 90
3803 00
3803 00 10 00
3803 00 90 00
3804 00

3801 90 00 00
3802

3801 30 00 00
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5

- Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική επένδυση των
κλιβάνων
- Άλλα
Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής
προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας:
- Άνθρακες ενεργοποιημένοι
- Άλλα
- - Λευκαντική άργιλος
- - Άλλα
Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο
- Ακάθαρτο
- Άλλο
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 3803
- Λιγνιτοθειώδη
- Άλλα
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 ακατέργαστο. Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των
ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με διθειώδες άλας και άλλα π-κυμένια ακατέργαστα.
Έλαιο πεύκου που περιέχει α-τερπινεόλη ως κύριο συστατικό:
- Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την
κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας:
-- Τερεβινθέλαιο (νέφτι)
-- Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου
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3807 00 10 00
3807 00 90 00

3806 30 00 00
3806 90 00 00
3807 00

3806 10
3806 10 10 00
3806 10 90
3806 10 90 10
3806 10 90 90
3806 20 00 00

3805 90
3805 90 10 00
3805 90 90 00
3806

3805 10 90 00
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5

-- Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή
χαρτόμαζας με θειικό άλας
- Άλλα:
-- Έλαιο πεύκου
-- Άλλα
Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο κολοφωνίου και
έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες:
- Κολοφώνια και ρητινικά οξέα:
-- Από νωπές ελαιορρητίνες
-- Άλλα:
- - - Κολοφώνιο πεύκου
- - - Άλλα
- Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολοφωνίου ή των ρητινικών
οξέων, εκτός από τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφωνίου
- Γόμες-εστέρες
- Άλλα
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:
- Ξυλόπισσες
- Άλλα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4779

3808 92 30
3808 92 30 10
3808 92 30 90

3808 92 10 00
3808 92 20 00

3808 91
3808 91 10 00
3808 91 20 00
3808 91 30 00
3808 91 40
3808 91 40 10
3808 91 40 90
3808 91 90 00
3808 92

3808 50 00 00
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Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και
ρυθμιστικά 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:
- Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 1 του παρόντος κεφαλαίου
- Άλλα:
-- Εντομοκτόνα:
--- Με βάση ενώσεις του πυρέθρου
--- Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες
--- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις
--- Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις:
- - - - Με βάση dimethoate
- - - - - Άλλα
--- Άλλα
-- Μυκητοκτόνα
--- Ανόργανα:
---- Χαλκούχα παρασκευάσματα
---- Άλλα
--- Άλλα:
---- Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις:
- - - - - Με βάση θειουράμη
- - - - - Άλλα
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3808 93 11
3808 93 11 10
3808 93 11 90
3808 93 13 00
3808 93 15
3808 93 15 10
3808 93 15 90
3808 93 17 00
3808 93 21 00
3808 93 23 00
3808 93 27

3808 92 40
3808 92 40 10
3808 92 40 90
3808 92 50
3808 92 50 10
3808 92 50 90
3808 92 60 00
3808 92 90 00
3808 93
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---- Με βάση βενζιμιδαζόλια:
- - - - - Με βάση καρβενδαζίμη
- - - - - Άλλα
---- Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια:
- - - - - Με βάση προπικοναζόλιο
- - - - - Άλλα
---- Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες
---- Άλλα
-- Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών
--- Ζιζανιοκτόνα
---- Με βάση φαινοξυφυτορμόνες
- - - - - Με βάση οξύ 2,4-D
- - - - - Άλλα
---- Με βάση τριαζίνες
---- Με βάση αμίδια
- - - - - Με βάση ακετοχλώρ
- - - - - Άλλα
---- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις
---- Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών
---- Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλης και σουλφονυλουρίας
---- Άλλα
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4781

3809 10 90 00

3809 10 50 00

3809 10
3809 10 10 00
3809 10 30 00

3808 93 27 10
3808 93 27 20
3808 93 27 90
3808 93 30 00
3808 93 90 00
3808 94
3808 94 10 00
3808 94 20 00
3808 94 90 00
3808 99
3808 99 10 00
3808 99 90 00
3809
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0
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5

3

3

3
3

0
0
0

0
0
0

5
5

0
0
0
0
0

6,5
6,5
0
0
0

- - - - - Με βάση δικάμβα
- - - - - Με βάση γλυφοσάτη
- - - - - Άλλα
--- Ανασχετικά της βλάστησης
--- Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών
-- Απολυμαντικά:
--- Με βάση άλατα τεταρτοταγούς αμμωνίου
--- Με βάση ενώσεις αλογόνων
--- Άλλα
-- Άλλα:
--- Ποντικοφάρμακα
--- Άλλα
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 παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που χρησιμοποιούνται στην
κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη βιομηχανία του δέρματος ή σε
παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Με βάση αμυλώδεις ύλες
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης
του 70 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και κατώτερης
του 83 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 %
- Άλλα:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4782

3810 90 90
3810 90 90 10
3810 90 90 90
3811

3810 90
3810 90 10 00

3810 10 00 00

3810

3809 92 00 90
3809 93 00 00

3809 91 00
3809 91 00 10
3809 91 00 90
3809 92 00
3809 92 00 10
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες βιομηχανίες:
- - - Υδρόφοβα οργανοπυριτικά υγρά
- - - Άλλα
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες βιομηχανίες
- - - Υδρόφοβα οργανοπυριτικά υγρά των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοποιία ή σε
παρόμοιες βιομηχανίες
- - - Άλλα
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες
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:
- Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες για
συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα
- Άλλα:
-- Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το παραγέμισμα
των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης
-- Άλλα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της
διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία
περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτά λάδια:
- Αντικροτικά παρασκευάσματα:
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3812 30 20 00
3812 30 80 00

3812 20 90 00
3812 30

3812 10 00
3812 10 00 10
3812 10 00 90
3812 20
3812 20 10 00

3811 21 00 00
3811 29 00 00
3811 90 00 00
3812

3811 11
3811 11 10 00
3811 11 90 00
3811 19 00 00
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-- Με βάση ενώσεις του μολύβδου:
--- Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο
--- Άλλα
-- Άλλα
- Προσθετικά για λιπαντικά λάδια:
-- Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών
-- Άλλα
- Άλλα
Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα για την
πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα
για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:
- Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»:
- - sulfasan, perhasit, rhenolran DTDM, rhenocure M
- - Άλλα
- Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:
-- Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλο-πεντυλεστέρα
-- Άλλα
- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών:
-- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6,5
0

2
5
5

3
3
3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4784

3815 11 00
3815 11 00 10
3815 11 00 91
3815 11 00 98
3815 12 00 00

3814 00 90 11
3814 00 90 19
3814 00 90 90
3815

3814 00 10 00
3814 00 90

3814 00

3813 00 00 00
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Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και
βόμβες
Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων
επίχρισης ή των βερνικιών:
- Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα
- Άλλα:
- - Με βάση ακετόνη, ξυλόλιο, τολουόλιο, αιθυλοκελλοσόλβη, λευκό πνεύμα,
αιθανόλη:
- - - Για βιομηχανική χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
- - Άλλα
Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
- Καταλύτες σε υπόθεμα:
-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου
- - - Δευτερογενούς αναμόρφωσης μεθανίου
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου
6,5
0
2
2

0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
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3817 00 50 00

3817 00

3815 90 90
3815 90 90 10
3815 90 90 90
3816 00 00 00

3815 19 90 90
3815 90
3815 90 10 00

3815 19 90
3815 19 90 10

3815 19
3815 19 10 00
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-- Άλλα:
--- Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει μέγεθος
σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος οξειδίων επί
ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος :
-20 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό
και
-2 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2
ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1,0
--- Άλλα:
- - - - Καταλύτες μετατροπής CO σε χαμηλή θερμοκρασία, απορροφητές ψευδαργύρου
θειούχων ενώσεων, καταλύτες σύνθεσης αμμωνίας
- - - - Άλλα
- Άλλα:
-- Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή διαλύματος
σε μεθανόλη
-- Άλλα:
- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - Άλλα
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα
προϊόντα της κλάσης 3801
Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 2707 ή 2902:
- Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο
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3823

3821 00 00 10
3821 00 00 90
3822 00 00 00

3819 00 00 10
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3820 00 00
3820 00 00 10
3820 00 00 90
3821 00 00

3818 00 10 00
3818 00 90 00
3819 00 00

3817 00 80 00
3818 00
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- Άλλα
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
- Πυρίτιο ενισχυμένο
- Άλλα
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:
- Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- Άλλα
Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου:
- Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- Άλλα
Θρεπτικά υλικά παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση μικροοργανισμών
(συμπεριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή
ζωικών κυττάρων:.
- Θρεπτικά υλικά παρασκευασμένα, για την ανάπτυξη μικροοργανισμών
- Άλλα
Aντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς
Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφινάρισμα).
Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες:
- Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό:
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4787

3824 40 00 00
3824 50
3824 50 10 00
3824 50 90 00
3824 60

3824 10 00
3824 10 00 10
3824 10 00 90
3824 30 00 00

3823 11 00 00
3823 12 00 00
3823 13 00 00
3823 19
3823 19 10 00
3823 19 30 00
3823 19 90 00
3823 70 00 00
3824
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-- Στεατικό οξύ
-- Ελαϊκό οξύ
-- Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)
-- Άλλα
--- Αποσταγμένα λιπαρά οξέα
--- Αποστάγματα λιπαρών οξέων
--- Άλλα
- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες
Συνδετικά μέσα παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και
παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:
- Συνδετικά μέσα παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου:
- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - Άλλα
- Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά
συνδετικά
- Πρόσθετα παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα
- Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα:
-- Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση
-- Άλλα
- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44:
-- Σε υδατικό διάλυμα:
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--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται επί της περιεκτικότητάς της σε D-γλυκιτόλη
--- Άλλη
-- Άλλη:
--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται επί της περιεκτικότητάς της σε D-γλυκιτόλη
--- Άλλη
- Μείγματα που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων με δύο ή
περισσότερα διαφορετικά αλογόνα
-- Που περιέχουν υπεραλογονωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων μόνο με φθόριο ή
χλώριο
-- Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο ή
διβρωμοτετραφθοροαιθάνια
-- Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC)
-- Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέχουν ή όχι υπερφθοράνθρακες
(PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) αλλά δεν περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC)
-- Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα
-- Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)
-- Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλωρομεθάνιο
-- Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), αλλά όχι
χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC)
-- Άλλα
- Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο),
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο):
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3824 90 50 90
3824 90 55 00

3824 90 30 00
3824 90 35 00
3824 90 40 00

3824 90 25 00

3824 90 15 00
3824 90 20 00

3824 83 00 00
3824 90
3824 90 10 00

3824 81 00 00
3824 82 00 00
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-- Που περιέχουν οξιράνιο (αιθυλενοξείδιο)·
-- Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)
-- Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπύλιο)
- Άλλα:
-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου με
αλκαλιμέταλλα, αμμώνιο ή αιθανολαμίνες. Σουλφονικά οξέα λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών,
θειοφαινικά και τα άλατα αυτών
-- Ιοντοανταλλάκτες
-- Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις
ηλεκτρικές λυχνίες
-- Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κλπ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο
ακατέργαστο
-- Αλκαλικό οξείδιο του σιδήρου για τον καθαρισμό αερίου
-- Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία
-- Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα
-- Άλλα:
--- Αντικαθαλατωτικά και παρόμοιες ενώσεις
--- Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
--- Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων της γλυκερίνης με λιπαρά οξέα (γαλακτωματοποιητές
λιπών)
--- Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή
χειρουργικούς σκοπούς:

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3824 90 98 00

3824 90 85 00

3824 90 75 00
3824 90 80 00

3824 90 70 00

3824 90 62 00
3824 90 64 00
3824 90 65 00

3824 90 61 00
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---- Άλλα
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5

---- Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών, που
προέρχονται από τη ζύμωση των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη, προοριζόμενα
για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004
---- Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης
---- Άλλα
--- Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα από
εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)
--- Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την
προστασία των κατασκευών
--- Άλλα:
---- Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα
---- Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μέσου μοριακού
βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550
---- 3-(1-Aιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε τολουόλιο
5
5

5

5
5
5
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- Αστικά απορρίμματα

- Λυματολάσπη

- Κλινικά απορρίμματα

3825 10 00 00

3825 20 00 00

3825 30 00 00

-- Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

ΤΜΗΜΑ VII - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 – ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

3825 61 00 00

3825 69 00 00

3825 90

3825 90 10 00

3825 90 90 00

VII.
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- Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, υδραυλικών υγρών, υγρών για φρένα
και αντιψυκτικών υγρών
- Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών

3825 50 00 00

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

-- Άλλο

3825 49 00 00

39

-- Αλογονωμένα

3825 41 00 00

- Απορρίμματα οργανικών διαλυτών

Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού· αστικά απορρίμματα· λυματολάσπη· Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται
στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3825
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-- Πολυαιθυλένιο γραμμικό

-- Άλλο

- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94

-- Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου
39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που περιέχει :
— 50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο,
— 2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο,
— 2 mg/kg ή λιγότερο χρώμιο,
— 2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο,
— 2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο,
— 2 mg/kg ή λιγότερο τιτάνιο, και
— ζ) 8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται για την παρασκευή χλωροσουλφονωμένου
πολυαιθυλενίου

-- Άλλο

- Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου

- Λοιπά:

-- Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού ισοβουτυλίου και
μεθακρυλικού οξέος
-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίουβουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις
μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

-- Λοιπά:

3901 10 10 00

3901 10 90 00

3901 20

3901 20 10 00

3901 20 90 00

3901 30 00 00

3901 90

3901 90 10 00

3901 90 90
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- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

3901 90 20 00

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές:

3901 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3901
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Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

- Πολυπροπυλαίνιο

- Πολυϊσοβουτυλένιο

- Συμπολυμερή του προπυλενίου

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές αιθυλενίουβουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο στυρόλιο, σε μια από τις
μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

-- Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10
% ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου), πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που
περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο πολυαιθυλένιο ή/και 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια
από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

-- Άλλο

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές

3902

3902 10 00 00

3902 20 00 00

3902 30 00

3902 30 00 10
3902 30 00 90

3902 90

3902 90 10 00

3902 90 20 00

3902 90 90 00

3903

-- Που μπορεί να διογκωθεί

-- Άλλο

- Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)

3903 11 00 00

3903 19 00 00

3903 20 00 00
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--- Άλλο

- Πολυστυρόλιο

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

3901 90 90 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3901 90 90 10
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-- Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη ακετυλίου
τουλάχιστον 175
-- Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης από 58 % και όχι
ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του
κεφαλαίου αυτού
-- Άλλο

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές μορφές
- Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες

3903 90 10 00

3904
3904 10 00 00

-- Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων σφαιρών με
διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 μικρόμετρα
-- Άλλο

3904 50

3904 50 10 00

-- Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο

-- Λοιπά:

3904 61 00 00

3904 69
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- Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου

3904 40 00 00

- Πολυμερή φθοριούχα

- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

3904 30 00 00

3904 50 90 00

-- Πλαστικοποιημένο

- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου

3904 22 00 00

-- Μη πλαστικοποιημένο

3904 21 00 00

3903 90 90 00

- Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

- Λοιπά:

3903 90 20 00

- Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)

3903 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3903 30 00 00
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Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές. Άλλα πολυμερή του
βινυλίου, σε αρχικές μορφές
- Πολυ(οξικό βινύλιο)

-- Σε υδατική διασπορά

-- Άλλο

3905

3905 12 00 00

3905 19 00 00

-- Άλλο

- Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες
- Λοιπά:

-- Συμπολυμερή

-- Λοιπά:

--- Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του
κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40 000, που
περιέχει, κατά βάρος:
— 9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό
βινύλιο, και -5 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια που υπολογίζονται σε
βινυλική αλκοόλη

--- Άλλο

3905 29 00 00

3905 30 00 00

3905 91 00 00

3905 99

3905 99 10 00

3905 99 90 00
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-- Σε υδατική διασπορά

3905 21 00 00

- Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου

- Άλλο

3904 90 00 00

3904 69 90 00

--- Πολυ(φθορίδιο του βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β)
του κεφαλαίου αυτού
--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3904 69 10 00
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- Λοιπά:

-- Πολυ[Ν-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο]

-- Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού δεκυλεστέρα, με
μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά βάρος, 55 % ή περισσότερο
συμπολυμερές

-- Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά βάρος, 10 % ή
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο
-- Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά
πολυβουταδιενακρυλονιτριλίου (NBR)
-- Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με μικρές ποσότητες
άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την παρασκευή χρωστικών υλών για
τυπωμένα υφάσματα

-- Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει μια μη τελική
καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο ακρυλικό
μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου

-- Άλλο

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα,
ρητίνες-ακύδια, πολυεστέρες αλκυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές.

- Πολυακετάλες

3906 90

3906 90 10 00

3906 90 20 00

3906 90 30 00

3906 90 60 00

3906 90 90 00

3907

3907 10 00 00

3906 90 50 00
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- Πολυ(μεθακρυλικό μεθυλένιο)

3906 90 40 00

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές:

3906 10 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3906
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---- Άλλο

3907 20 29 00

- Πολυανθρακικά πολυμερή

- Αλκυδικές ρητίνες

- Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

-- Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο του 78 ml/g

-- Άλλο

- Πολυ(γαλακτικό οξύ)

3907 30 00 00

3907 40 00 00

3907 50 00 00

3907 60

3907 60 20 00

3907 60 80 00

3907 70 00 00

--- Σε υγρή κατάσταση:

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

3907 91 10

3907 91 10 10
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-- Ακόρεστα:

3907 91

- Άλλοι πολυεστέρες

--- Άλλο

- Ρητίνες-εποξείδια

3907 20 99 00

--- Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου

3907 20 91 00

-- Λοιπά:

---- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100

--- Λοιπά:

--- Πολυαιθυλενογλυκόλες

-- Πολυαιθεροαλκοόλες

- Άλλοι πολυαιθέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3907 20 21 00

3907 20 11 00

3907 20
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-- Λοιπά:

3907 91 90 00

3907 99

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Λοιπά:

----- Tερεφθαλικό πολυβουτυλένιο ελάχιστης ειδικής βαρύτητας 1,29 g/сm3 και μεγίστης 1,33 g/сm3

----- Άλλο

3907 99 19

3907 99 19 10

3907 99 19 90

---- Άλλο

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές

- Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Άλλο

- Άλλο

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές:
Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας

- Ρητίνες μελαμινικές

3907 99 98 00

3908

3908 10 00

3908 10 00 10
3908 10 00 90

3908 90 00 00

3909
3909 10 00 00

3909 20 00 00
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---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικόαιθυλένιο)

3907 99 91 00

--- Λοιπά:

---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικόαιθυλένιο)

3907 99 11 00

--- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100

---- Άλλο

--- Άλλο

3907 91 10 90
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- Πολυουρεθάνες

-- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2′-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και διισοκυανικό 4,4′μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε N,N-διμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 %
ή περισσότερο πολυμερές

-- Λοιπά:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

--- Άλλο

Σιλικόνες σε αρχικές μορφές

- ‘Ελαιο σιλικόνης

- Ελαστομερή σιλικόνης

- Άλλο

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

- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου και πολυτερπένια
- Λοιπά:

3909 50

3909 50 10 00

3909 50 90

3909 50 90 10

3909 50 90 90

3910 00 00

3910 00 00 10

3910 00 00 50

3910 00 00 90

3911

3911 10 00 00
3911 90

3911 90 11 00

- Ρητίνες φαινολικές
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--- Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4-φαινυλένιο) με μια από
τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

-- Προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

- Άλλες ρητίνες αμινικές

3909 40 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3909 30 00 00
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--- Άλλο

3911 90 19 00

-- Μη πλαστικοποιημένο

-- Πλαστικοποιημένο

- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια)

3912 11 00 00

3912 12 00 00

3912 20

--- Άλλο

-- Πλαστικοποιημένο

3912 20 19 00

3912 20 90 00

-- Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της

-- Λοιπά:

--- Αιθυλοκυτταρίνη

3912 31 00 00

3912 39

3912 39 10 00

- Αιθέρες κυτταρίνης

--- Κολλόδια και σελλοειδίνη

3912 20 11 00
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Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε
αρχικές μορφές:
- Οξικές κυτταρίνες :

3912

-- Μη πλαστικοποιημένες

--- Άλλο

3911 90 99 00

3911 90 93 00

--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο
που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές
--- Συμπολυμερές βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3911 90 91 00

-- Λοιπά:

--- Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)

3911 90 13 00
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- Λοιπά:

-- Εστέρες της κυτταρίνης

-- Άλλο

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ. σκληρυμένες
πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού, σε αρχικές μορφές

- Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

- Λοιπά:

-- Δεξτράνη

-- Άλλο

Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές μορφές

II.ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες

- Από πολυμερή του αιθυλενίου

- Από πολυμερή του στυρολίου

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

- Από άλλες πλαστικές ύλες:

3912 90

3912 90 10 00

3912 90 90 00

3913

3913 10 00 00

3913 90 00

3913 90 00 10

3913 90 00 90

3914 00 00 00

3915

3915 10 00 00

3915 20 00 00

3915 30 00 00

3915 90
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--- Άλλο

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

--- Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

3912 39 80 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3912 39 20 00
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--- Άλλο

-- Άλλο

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:

- Από πολυμερή του αιθυλενίου

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

-- Άλλο

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

-- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

--- Άλλο

-- Άλλο

- Από άλλες πλαστικές ύλες:

3915 90 90 00

3916

3916 10 00

3916 10 00 10

3916 10 00 90

3916 20

3916 20 10

3916 20 10 10

3916 20 10 90

3916 20 90 00

3916 90

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Άλλο

--- Από πολυαμίδια

--- Από ρητίνες-εποξείδια

3916 90 11 10

3916 90 11 90

3916 90 13 00

3916 90 15 00
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--- Από πολυεστέρες

3916 90 11

-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

--- Από πολυμερή του προπυλενίου

3915 90 18 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3915 90 11 00
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--- Άλλο

-- Άλλο

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές ύλες

- Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες

-- Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

-- Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες

3916 90 59 00

3916 90 90 00

3917

3917 10

3917 10 10 00

3917 10 90 00

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλο

-- Από πολυμερή του προπυλενίου

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

3917 21 90 10

3917 21 90 30

3917 21 90 90

3917 22

3917 22 10 00
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--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
--- Λοιπά:

3917 21 10 00

3917 21 90

-- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3917 21

- Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι

--- Από πολυμερή του προπυλενίου

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3916 90 51 00

3916 90 19 00
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-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
--- Λοιπά:

---- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλο

-- Από άλλες πλαστικές ύλες:

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Άλλο

--- Λοιπά:

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλο

3917 23

3917 23 10 00

3917 23 90 30

3917 23 90 90

3917 29

3917 29 12 00

3917 29 15 00

3917 29 19 00

3917 29 90

3917 29 90 10

3917 29 90 30

3917 29 90 90
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---- Άλλο

3917 22 90 90

- Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

---- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

3917 23 90

--- Λοιπά:

3917 22 90 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 22 90
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--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλο

-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

3917 31 00 30

3917 31 00 90

3917 32

3917 32 10 00

------ Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

------ Άλλο

----- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

----- Άλλο

---- Άλλο

3917 32 31 10

3917 32 31 90

3917 32 35 00

3917 32 39 00

3917 32 51 00

---- Άλλο

-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα

3917 32 99 00

3917 33 00
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---- Τεχνητά έντερα

3917 32 91 00

--- Λοιπά:

----- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3917 32 31

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

-- Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 Mpa

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 31 00
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-- Λοιπά:

3917 39

3918 10 10 10
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-- Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο του
βινυλίου)
--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

3918 10 10

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αεροσκάφη

3917 40 00 30

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

- Εξαρτήματα

3917 40 00

3918 10

---- Άλλο

3917 39 00 90

-- Άλλο

---- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

3917 39 00 30

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη
σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού

--- Λοιπά:

3917 39 90

3918

----Άλλο

3917 39 19 00

3917 40 00 90

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

3917 39 15 00

3917 39 12 00

--- Άλλο

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής,
έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι
---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά
τροποποιημένα

--- Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

3917 33 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 33 00 30
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Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές
ύλες, έστω και σε κυλίνδρους
- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

3919

--- Από μη πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο

3919 10 13 00

3919 10 15 00

3919 10 19 00

---- Άλλο

3919 10 38 00

---- Άλλο

--- Λοιπά:

3919 10 69 00

3919 10 90
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---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

3919 10 61 00

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Από πολυεστέρες

3919 10 31 00

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

-- Λοιπά:

--- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

3919 10 11 00

-- Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο

- Από άλλες πλαστικές ύλες

3918 90 00 00

3919 10

--- Άλλο

-- Άλλο

3918 10 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3918 10 10 90
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- Λοιπά:

-- Κατεργασμένα περαιτέρω διαφορετικά από την επιφανειακή κατεργασία ή κομμένα σε σχήμα άλλο
από τετράγωνο ή ορθογώνιο
-- Λοιπά:

3919 90

3919 90 10 00

Αλλες 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
υπόθεμα:
- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3920

---- Κατώτερης του 0,94

--- Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας
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--- Άλλο

3919 90 90 00

-- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm

---- Άλλο

3919 90 69 00

3920 10

---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους
πολυεστέρες
---- Άλλο

3919 90 61 00

3919 90 38 00

3919 90 31 00

---- Άλλο

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

3919 10 90 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3919 10 90 10
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

------- Άλλο

------ Τυπωτά

---- Ίσης ή ανώτερης του 0,94

--- Άλλο

3920 10 26 00

3920 10 27 00

3920 10 28 00

3920 10 40 00

---- Άλλο

- Από πολυμερή του προπυλενίου

3920 10 89 90

3920 20

--- Διαξονικού προσανατολισμού
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---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

3920 10 89 10

3920 20 21 00

--- Λοιπά:

3920 10 89

-- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,10 mm

--- Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα ινίδια
από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη του 15 %, που
περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη σε νερό

3920 10 81 00

-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm

------- Εκτατή μεμβράνη

------ Όχι τυπωμένα

----- Λοιπά:

----- Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 40
μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα κυκλώματα

3920 10 24 00

3920 10 23 00
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--- Λοιπά:

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Άλλο

- Από πολυμερή του στυρολίου

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

-- Άλλο

3920 20 79 00

3920 20 90

3920 20 90 10

3920 20 90 90

3920 30 00

3920 30 00 10

3920 30 00 90

--- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει το 1 mm

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

3920 43 10 00

3920 43 90

3920 43 90 10

3920 43 90 90

3920 49

3920 49 10 00
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-- Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικοποιητές

3920 43

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

---- Άλλο

3920 20 71 00

-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm

--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 mm των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
---- Ταινίες διακοσμητικές

3920 20 29 00
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--- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

--- Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα
--- Άλλο

3920 59 10 00

-- Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

3920 62

----- Άλλο

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm

-- Από μη κορεσμένους πολυεστέρες

3920 62 19 90

3920 62 90 00

3920 63 00 00
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----- Ταινίες κατασκευασμένες από πολυτερεφθαλικό πολυαιθυλένιο μεγίστου πάχους 50 mkm

3920 62 19 10

3920 62 19

3920 62 13 00

---- Ταινίες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή εύκαμπτων
μαγνητικών δίσκων
---- Ταινίες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών τυπογραφικών
πλακών
---- Λοιπά:

3920 62 11 00

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm

-- Από πολυανθρακικά άλατα

3920 61 00 00

- Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους πολυεστέρες

-- Λοιπά:

3920 59

3920 59 90 00

-- Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

- Από πολυμερή ακρυλικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 51 00 00

3920 49 90 00
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-- Από άλλους πολυεστέρες

--- Άλλο

-- Από οξική κυτταρίνη

--- Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία

--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm

--- Άλλο

-- Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης

--- Από βουλκανισμένη ίνα

---- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Άλλο

--- Άλλο

3920 71 90 00

3920 73

3920 73 10 00

3920 73 50 00

3920 73 90 00

3920 79

3920 79 10

3920 79 10 10

3920 79 10 90

3920 79 90 00

-- Από πολυβινυλοβουτυράλη

-- Από πολυαμίδια

-- Από αμινικές ρητίνες

-- Από φαινολικές ρητίνες

3920 91 00 00

3920 92 00 00

3920 93 00 00

3920 94 00 00
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--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm

3920 71 10 00

- Από άλλες πλαστικές ύλες:

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 71

3920 69 00 00
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-- Από άλλες πλαστικές ύλες:

---- Άλλο

3920 99 28 00

--- Άλλο

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες:

3920 99 90 00

3921

-- Από πολυμερή του στυρολίου

-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

-- Από πολυουρεθάνες

--- Εύκαμπτα

---- Από αφρό πολυουρεθάνης ^

---- Άλλο

--- Άλλο

3921 11 00 00

3921 12 00 00

3921 13

3921 13 10

3921 13 10 10

3921 13 10 90

3921 13 90 00
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---- Άλλο

3920 99 59 00

- Προϊόντα κυψελώδη

---- Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να
χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία
---- Φύλλα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με πάχος που
δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο πολυ(βινυλική αλκοόλη)

3920 99 53 00

3920 99 55 00

---- Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο

3920 99 51 00

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επιχρισμένες ή επικαλυμμένες μόνο με πλαστικές ύλες

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 99 21 00

3920 99

ΣΟ 2008

5

5

6.5

0

5

5

5

5

5

5

5

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4814

-- Από άλλες πλαστικές ύλες

- Λοιπά:

3921 19 00 00

3921 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Άλλο

--- Από φαινολικές ρητίνες

3921 90 19 00

3921 90 30 00

---- Άλλο

--- Άλλο

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

-- Άλλο

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα καθίσματα και
τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και καθαριότητας, από
πλαστικές ύλες
- Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες

3921 90 49 00

3921 90 55 00

3921 90 60 00

3921 90 90 00

3922
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----- Άλλο

3921 90 43 00

3922 10 00 00

----- Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές

3921 90 41 00

---- Με αλλεπάλληλες στρώσεις

--- Από αμινικές ρητίνες

---- Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς

3921 90 11 00

--- Από πολυεστέρες

-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

3921 14 00 00
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Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις
κλεισίματος, από πλαστικές ύλες:
- Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

3923

--- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

--- Άλλο

- Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη

-- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 2 l:

-- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 2 l

- Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα :

-- Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και
κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στις κλάσεις
8523
-- Άλλο

- Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος

-- Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Δίχτυα με σωληνωτή μορφή

3923 29 10 00

3923 29 90 00

3923 30

3923 30 10 00

3923 30 90 00

3923 40

3923 40 10 00

3923 50

3923 50 10 00

3923 50 90 00

3923 90

3923 90 10 00
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-- Από άλλες πλαστικές ύλες:

3923 29

3923 40 90 00

-- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3923 21 00 00

- Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά:

- Άλλο

3923 10 00 00

- Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου

3922 90 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3922 20 00 00
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- Λοιπά:

3924 10 00 00

3924 90

-- Άλλο

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού
- Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει τα 300 l

- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια

- Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια είδη, και
τα μέρη τους
- Λοιπά:

-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις πόρτες, τα
παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου
-- Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων

-- Άλλο

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των κλάσεων 3901 μέχρι
3914: − Είδη γραφείου και σχολικά είδη
- Είδη γραφείου και σχολικά είδη

3924 90 90 00

3925

3925 10 00 00

3925 20 00 00

3925 30 00 00

3925 90 10 00

3925 90 80 00

3926

3926 10 00 00

3925 90 20 00
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--- Άλλο

3924 90 19 00

3925 90

--- Σφουγγάρια

3924 90 11 00

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

-- Άλλο

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από πλαστικές
ύλες
- Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα

3924

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3923 90 90 00
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- Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

-- Άλλο

- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

- Λοιπά:

-- Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων

3926 30 00 10

3926 30 00 90

3926 40 00 00

3926 90

3926 90 50 00

---- Για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλο

--- Λοιπά:

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

---- Αριθμητικές σφραγίδες, διατάξεις ελέγχου πρόσβασης

---- Για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 - ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε αρχικές
μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

3926 90 92 30

3926 90 92 90

3926 90 97

3926 90 97 10

3926 90 97 20

3926 90 97 30

3926 90 97 90

40

4001
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--- Κατασκευασμένα από φύλλα

3926 90 92

-- Λοιπά:

- Ενδύματα και συναφή εξαρτήματα ιματισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και τα γάντια)

3926 30 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3926 20 00 00
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- Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)

4002 20 00 00

4002 19 90 00
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- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο
αλογονωμένο (CIIR ή BIIR)

--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε διάλυμα (S-SBR) σε
μπάλες
--- Άλλο

4002 19 30 00

4002 19 20 00

--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (E-SBR), σε
μπάλες
--- Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο, που παράγονται με
πολυμερισμό σε διάλυμα (SBS, θερμοπλαστικά ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή σκόνης

4002 19 10 00

Καουτσούκ συνθετικό και καουτσούκ τεχνητό που προέρχεται από λάδια, σε αρχικές μορφές ή σε
πλάκες, φύλλα ή ταινίες. Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής, σε
αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:

4002

-- Λοιπά:

- Μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες

4001 30 00 00

4002 19

-- Άλλο

4001 29 00 00

4002 11 00 00

-- Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)

4001 22 00 00

- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο καρβοξυλικό
(XSBR):
-- Λατέξ

-- Φύλλα καπνιστά

- Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές

- Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4001 21 00 00

4001 10 00 00
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-- Άλλο

-- Άλλο

4002 49 00 00

-- Άλλο

- Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)

- Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)

- Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής

4002 59 00 00

4002 60 00 00

4002 70 00 00

4002 80 00 00

--- Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών υλών

--- Άλλο

Αναγεννημένο ελαστικό σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες, φύλλα ή λωρίδες

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε
κόκκους
Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες:

4002 99 10 00

4002 99 90 00

4003 00 00 00

4004 00 00 00
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-- Λοιπά:

4002 99

4005

-- Λατέξ

4002 91 00 00

- Λοιπά:

-- Λατέξ

4002 51 00 00

- Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR)

-- Λατέξ

4002 41 00 00

- Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR)

-- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)

4002 39 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4002 31 00 00
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-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

-- Άλλο

- Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 4005 10

4005 10 00 90

4005 20 00 00
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-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4006 90 00 10

4008 11 00 00

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

4006 90 00

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο, μη
σκληρυμένο:
- Από καουτσούκ κυψελώδες

- Λοιπά:

4006 10 00 00

4008

Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι, δακτύλιοι) από
καουτσούκ μη βουλκανισμένο
- Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων

4006

-- Άλλο

-- Άλλο

4005 99 00 00

Νήματα και σκοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

--- Άλλο

4005 91 00 90

4007 00 00 00

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

4005 91 00 10

4006 90 00 90

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4005 91 00

- Λοιπά:

- Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο

4005 10 00 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4005 10 00
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--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

--- Άλλα από τα είδη καθορισμένης μορφής, κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη που προορίζονται για
πολιτικά αεροσκάφη
--- Άλλο

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι με τα
εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες):
- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες

-- Χωρίς εξαρτήματα

-- Με εξαρτήματα

4008 21 90 00

4008 29 00

4008 29 00 10

4008 29 00 30

4009

4009 11 00 00

4009 12 00 00

-- Με εξαρτήματα

4009 22 00 00

-- Με εξαρτήματα

4009 32 00 00

- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 31 00 00
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- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 21 00 00

- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο

--- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

4008 21 10 00

4008 29 00 90

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

- Από μη κυψελώδες καουτσούκ

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4008 21

4008 19 00 00
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-- Με εξαρτήματα

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο:

4010

-- Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες

-- Άλλο

4010 12 00 00

4010 19 00 00

-- Ατέρμονες ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική
περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

-- Ατέρμονες ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

-- Ατέρμονες σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα
60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm
-- Ατέρμονες σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα
150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm
-- Άλλο

4010 33 00 00

4010 34 00 00

4010 35 00 00

4010 39 00 00
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-- Ατέρμονες ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

4010 32 00 00

4010 36 00 00

-- Ατέρμονες ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η εξωτερική
περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

4010 31 00 00

- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης

-- Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο

4010 11 00 00

- Μεταφορικοί ιμάντες

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 42 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4009 41 00 00
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-- Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121

-- Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη:

-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλο

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

-- Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 33 cm

-- Άλλο

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

4011 20 10 00

4011 20 90 00

4011 30 00

4011 30 00 30

4011 30 00 90

4011 40

4011 40 20 00

4011 40 80 00

4011 50 00 00

4011 69 00 00

- Λοιπά:
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61 cm
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm
-- Άλλο

4011 62 00 00

4011 63 00 00

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα

4011 61 00 00

- Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

4011 20

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ:

4011 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4011
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61 cm
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού και
βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm
-- Άλλο

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη:

--- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλο

-- Άλλο

- Επίσωτρα μεταχειρισμένα

-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή)

-- Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα

4012 13 00

4012 13 00 30

4012 13 00 90

4012 19 00 00

4012 20 00

4012 20 00 30

4012 20 00 90

4012 90

4012 90 20 00

4012 90 30 00
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα του τύπου «break» και τα αγωνιστικά)
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

4012 11 00 00

4012 12 00 00

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα
επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες), από
καουτσούκ:
- Επίσωτρα αναγομωμένα

4012

4011 99 00 00

4011 94 00 00

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα

4011 93 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4011 92 00 00
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- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)
-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

- Άλλο

Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ:
- Προφυλακτικά (είδη υγιεινής)

- Λοιπά:

-- Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη

-- Άλλο

Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα):
-- Για τη χειρουργική

-- Λοιπά:

--- Γάντια για οικιακή χρήση

--- Άλλο

4013 10

4013 10 10 00

4013 20 00 00

4013 90 00 00

4014

4014 10 00 00

4014 90

4014 90 10 00

4014 90 90 00

4015

4015 11 00 00

4015 19

4015 19 10 00

4015 19 90 00
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Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ:

4013 10 90 00

-- Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες)

4013

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4012 90 90 00
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Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο:

- Από καουτσούκ κυψελώδες

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

-- Για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλο

4016 10 00

4016 10 00 10

4016 10 00 30

4016 10 00 90

-- Σύνδεσμοι

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

--- Για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλο

-- Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων

-- Άλλα είδη φουσκωτά

-- Λοιπά:

--- Σύνδεσμοι διαστολής

4016 93 00

4016 93 00 10

4016 93 00 30

4016 93 00 90

4016 94 00 00

4016 95 00 00

4016 99

4016 99 20 00

4016 99 52

-- Γομολάστιχες

4016 92 00 00

----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια
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---- Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705

--- Λοιπά:

-- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

4016 91 00 00

- Λοιπά:

- Άλλο

4016

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4015 90 00 00
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------ Άλλο

----- Λοιπά:

------ Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

------ Άλλο

4016 99 58

4016 99 58 10

4016 99 58 90

----- Λοιπά:

------ Για τεχνικές χρήσεις που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

------ Άλλο

Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο
- Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα
- Λοιπά:

4016 99 99

4016 99 99 10

4016 99 99 90

4017 00

KEΦΑΛΑΙΟ 41 - ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 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 μήκος:

41

4101
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ΤΜΗΜΑ VIII - ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ
ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

VIII.

4017 00 90 00

4017 00 10 00

----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια

4016 99 91 00

---- Λοιπά:

------ Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων

4016 99 52 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4016 99 52 10
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-- Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

-- Άλλο

- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg:

-- Νωπά

-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

-- Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

-- Άλλο

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (croupons), μισό δέρματος βοδινού (demicroupons) και πλευρές
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:

- Με το μαλλί τους:

-- Αρνιών

-- Άλλο

4101 20 50 00

4101 20 90 00

4101 50

4101 50 10 00

4101 50 30 00

4101 50 50 00

4101 50 90 00

4101 90 00 00

4102 10

4102 10 10 00

4102 10 90 00

4102 21 00 00

-- Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα
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-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

4101 20 30 00

- Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί:

-- Νωπά

4101 20 10 00

4102

- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι ξερά,
τα 10 kg όταν έχουν αλατισθεί ξερά και τα 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή κατάσταση ή
αλλιώς διατηρημένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4101 20
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- Ερπετών

- Χοιροειδών

- Λοιπά:

-- Αιγοειδών

-- Άλλο

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή
μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή
πλευρά
--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
--- Λοιπά:

4103 20 00 00

4103 30 00 00

4103 90

4103 90 10 00

4103 90 90 00

4104

4104 11
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---- Άλλο

4104 11 90 00

4104 11 59 00

----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6
m²)
----- Άλλο

4104 11 51 00

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

Άλλα ακατέργαστα δέρματα (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 β) και γ) του κεφαλαίου αυτού

4104 11 10 00

-- Άλλο

4103

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4102 29 00 00
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--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
--- Λοιπά:

4104 41 51 00

4104 41 19 00

4104 41 11 00

4104 41
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----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6
m²)

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Λοιπά:

---- Άλλο

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την τριχωτή
πλευρά
--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού
βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών,
έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

---- Άλλο

4104 19 90 00

4104 19 59 00

----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6
m²)
----- Άλλο

4104 19 51 00

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

-- Λοιπά:

4104 19 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4104 19
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-- Λοιπά:

4104 49

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

-- Μη σχισμένα κατά μήκος

-- Σχισμένα κατά μήκος

- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

4105

4105 10

4105 10 10 00

4105 10 90 00

4105 30
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---- Άλλο

4104 49 90 00

4104 49 59 00

----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6
m²)
----- Άλλο

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Λοιπά:

---- Άλλο

4104 49 51 00

4104 49 19 00

4104 49 11 00

---- Άλλο

4104 41 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, καθαρού
βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια φυτικών ουσιών,
έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

----- Άλλο

4104 41 59 00
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--- Σχισμένα κατά μήκος

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργασμένα,
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα
- Αιγοειδών

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

--- Σχισμένα κατά μήκος

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

--- Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες, αλλά
που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι για την κατασκευή τεχνουργημάτων από
δέρμα

--- Άλλο

4105 30 99 00

4106

4106 21

4106 21 10 00

4106 21 90 00

4106 22

4106 22 10 00

4106 22 90 00

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

--- Σχισμένα κατά μήκος

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

4106 31 10 00

4106 31 90 00

4106 32

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 405

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

4106 31

- Χοιροειδών:

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

-- Λοιπά:

-- Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες
επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως είναι, για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4105 30 91 00

4105 30 10 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4833

--- Σχισμένα κατά μήκος

- Ερπετών

-- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη

-- Άλλο

4106 32 90 00

4106 40

4106 40 10 00

4106 40 90 00

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή,
βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και
σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

4106 92 00 00

4107

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
---- Δέρμα μποξ (Box-calf)

---- Άλλο

--- Άλλο

-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
---- Δέρμα μποξ (Box-calf)

4107 11 11 00

4107 11 19 00

4107 11 90 00

4107 12

4107 12 11 00
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-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος

4107 11

- Δέρματα ολόκληρα

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4106 91 00 00

- Λοιπά:

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

4106 32 10 00
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-- Λοιπά:

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια κατά
μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)
--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

4107 19

4107 19 10 00

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

--- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Μονόπλων

-- Λοιπά:

--- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Μονόπλων

4107 91 90 00

4107 92

4107 92 10 00

4107 92 90 00

4107 99

4107 99 10 00

4107 99 90 00

[4110]

[4109]
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--- Για πέλματα υποδημάτων

4107 91 10 00

[4108]

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος

4107 91

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες

---- Μονόπλων

4107 12 99 00

4107 19 90 00

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Λοιπά:

---- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4107 12 91 00

4107 12 19 00
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- Αιγοειδών

- Χοιροειδών

- Ερπετών

- Άλλο

Δέρμα αιγάγρου (σαμουά)·(στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)
λουστρίνι και δέρμα με στιλπνή επικάλυψη.·Δέρματα επιμεταλλωμένα
- Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα
αγριοκάτσικου)
-- Προβατοειδών

-- Άλλων ζώων

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα, δέρματα επιμεταλλωμένα

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω
και περιτυλιγμένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα,
ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και άλευρο δέρματος:

- Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω
και περιτυλιγμένα

4113 10 00 00

4113 20 00 00

4113 30 00 00

4113 90 00 00

4114

4114 10 10 00

4114 10 90 00

4114 20 00 00

4115

4115 10 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 408

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση• δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων
ζώων, αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα περγαμηνοειδή,
αποτριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

4113

4114 10

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή,
προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4112 00 00 00

[4111]
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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

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, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, 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 μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από
χαρτί:

4201 00 00 00

4202

4202 12
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-- Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες

4202 11 90 00

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Άλλο

4202 11 10 00

4202 11

- Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη
καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια:
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι):
--- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

42

- Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από
ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν είναι κατάλληλα για να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα· πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΕΝΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4115 20 00 00
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---- Άλλο

--- Από καλουπωμένη πλαστική ύλη

4202 12 50 00

--- Από αλουμίνιο

--- Από άλλες ύλες

- Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
χωρίς λαβή
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Από υφαντικές ύλες

-- Άλλη.

4202 19 10 00

4202 19 90 00

4202 21 00 00

4202 22 10 00

4202 22 90 00

4202 29 00 00

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Από υφαντικές ύλες

4202 32 10 00

4202 32 90 00

4202 32

4202 31 00 00
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- Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι)
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες

12.5

-- Λοιπά:

4202 19

4202 22

12.5

---- Άλλο

4202 12 99 00

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

12.5

12.5

12.5

12.5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4202 12 91 00

--- Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη

---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

4202 12 19 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4202 12 11 00
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-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες
--- Από φύλλα πλαστικών υλών

---- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

---- Θήκες για μουσικά όργανα

---- Άλλο

4202 91 80 00

4202 92

4202 92 11 00

4202 92 15 00

4202 92 19 00

5

- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα):
-- Ειδικά για τον αθλητισμό

-- Λοιπά:

4203 21 00 00

4203 29
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5

12.5

-- Άλλο

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο:
- Ενδύματα

12.5

4203
4203 10 00 00

---- Άλλο

4202 92 98 00

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

12.5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4202 99 00 00

---- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

4202 92 91 00

--- Από υφαντικές ύλες

--- Άλλο

4202 91 10 00

- Λοιπά:

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα βερνικωμένο
(λουστρίνι):
--- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

4202 91

4202 39 00 00

ΣΟ 2008
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-- Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά

- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

4203 30 00 00

4203 40 00 00

-- Άλλο

- Άλλο

Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες

- Χορδές από έντερα

- άλλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 - ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

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 4101, 4102 ή 4103:

- Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4205 00 19 00

4205 00 90 00

4206 00 00

4206 00 00 10

4206 00 00 90

43

4301

4301 10 00 00
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-- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς

- Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο - Για τεχνικές χρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4205 00 11 00

4205 00

Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

---- ‘Αλλη.

4203 29 99 00

[4204]

---- Για άνδρες και αγόρια

--- Λοιπά:

--- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα

4203 29 91 00

4203 29 10 00
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- Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια:

-- Μαρμότων (murmel)

-- Άγριων αιλουροειδών

-- Λοιπά:

--- Φώκιες, ολόκληρες, με ή χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

--- άλλη.

- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή
γουνοδερμάτων
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια
και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή έχουν
συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303:

4301 80

4301 80 30 00

4301 80 50 00

4301 80 70

4301 80 70 10

4301 80 70 90

4301 90 00 00

-- Λοιπά:

--- Καστόρων

--- Μοσχοπόντικων

--- Αλεπούδων

--- Κουνελιών ή λαγών

4302 19

4302 19 10 00

4302 19 20 00

4302 19 30 00

4302 19 35 00

--- Φώκιας ή οταρίας (otaries)

-- Βιζόν

4302 11 00 00
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- Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν συναρμολογηθεί

- Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4301 60 00 00

4302

- Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια,
αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4301 30 00 00
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--- Μαρμότων (murmel)

--- Άγριων αιλουροειδών

4302 19 60 00

4302 19 70 00

- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν
συναρμολογηθεί
- Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί

-- Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα»

4302 20 00 00

4302 30 10 00

--- Αλεπούδων

4302 30 45 00
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--- Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια,
αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ
--- Μοσχοπόντικων

4302 30 31 00

--- Φώκιας ή οταρίας (otaries)

--- Κουνελιών ή λαγών

4302 30 25 00

4302 30 41 00

--- Βιζόν

4302 30 21 00

4302 30

-- Λοιπά:

--- Άλλο

4302 19 95 00

4302 19 80 00

---- Αρνιών με την ονομασία: «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια,
αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ
---- Άλλο

4302 19 75 00

--- Προβατοειδών

--- Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων

4302 19 50 00

4302 19 49 00

---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες
(κυανότριχες)
---- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4302 19 41 00
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--- Άγριων αιλουροειδών

--- Άλλο

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα:

- Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

-- Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους
φώκιες (κυανότριχες)
-- Λοιπά:

--- από γουνοδέρματα ακατέργαστα από βιζόν

--- από γουνοδέρματα ενυδρίδας πολικής αλεπούς ή αλεπούς

--- από γουνοδέρματα κουνελιών ή λαγών

--- από γουνοδέρματα προβάτων

--- Άλλο

- Άλλο

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα

ΤΜΗΜΑ IX ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ WOOD CHARCOAL

4302 30 71 00

4302 30 95 00

4303

4303 10

4303 10 10 00

4303 10 90 10

4303 10 90 20

4303 10 90 30

4303 10 90 40

4303 10 90 90

4303 90 00 00

4304 00 00 00

IX

44

4303 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 415

--- Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων

4302 30 61 00

4302 30 55 00

---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες
(κυανότριχες)
---- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4302 30 51 00
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- Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές

4401 10 00 00

- Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων,
πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές
-- Πριονίδια

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και
συσσωματωμένα
- Από μπαμπού

- Άλλο

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη:

- Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης

- Άλλη, κωνοφόρων

-- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges)
(Abies alba Mill.)
--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Άλλο

4401 30

4401 30 10 00

4401 30 90 00

4402

4402 10 00 00

4402 90 00 00

4403

4403 10 00 00

4403 20

4403 20 11 00

4403 20 19 00
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-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4401 22 00 00

-- Από πεύκη του είδους Pinus silvestris L.

-- Κωνοφόρων

4401 21 00 00

- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές. Ξυλεία σε
πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4401
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4844

--- Άλλο

4403 20 39 00

--- Acajou Αφρικής, iroko και sapelli

--- Okoumé

--- Sipo

--- Άλλο

4403 49

4403 49 10 00

4403 49 20 00

4403 49 40 00

4403 49 95 00

-- Βελανιδιάς (Quercus spp.)

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Άλλο

-- Οξιάς (Fagus spp.)

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Άλλο

-- Λοιπά:

4403 91

4403 91 10 00

4403 91 90 00

4403 92

4403 92 10 00

4403 92 90 00

4403 99
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-- Λοιπά:

4403 41 00 00

- Λοιπά:

0

- Άλλα, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος
κεφαλαίου
-- Dark Red Meranti, Light Red Meranti και Meranti Bakau

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--- Άλλο

4403 20 99 00

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4403 20 91 00

-- Λοιπά:

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

4403 20 31 00
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0
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4845

--- Ευκαλύπτου

4403 99 30 00

--- Άλλο

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα· σχιστά στηρίγματα φυτών· πάσσαλοι μεγάλοι και
μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος· ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή στρογγυλεμένη, όχι όμως
κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο επεξεργασμένη, για ράβδους,
ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια· Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες, ταινίες και παρόμοια

- Κωνοφόρων

- Άλλοι από των κωνοφόρων

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου)· ξυλάλευρο

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι:

- Μη εμποτισμένοι

- Άλλο

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη,
λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm
- Κωνοφόρων:

4403 99 95 00

4404

4404 10 00 00

4404 20 00 00

4405 00 00 00

4406

4406 10 00 00

4406 90 00 00

4407

4407 10 15 00

--- Πλανισμένη
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-- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
-- Λοιπά:

---- Άλλο

4403 99 59 00

4407 10

---- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4403 99 51 00

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Λεύκας

4403 99 10 00
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4846

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 419

-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
--- Λοιπά:

4407 22 10 00

4407 25

-- Virola, imbuia και balsa

4407 22

---- Πλανισμένη

---- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

4407 21 99 00

---- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

---- Πλανισμένη

4407 21 91 00

4407 22 99 00

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
--- Λοιπά:

4407 21 10 00

4407 22 91 00

-- Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)

4407 21

- Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού

---- Άλλο

4407 10 98 00

4407 10 93 00

---- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges)
(Abies alba Mill.)
---- Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

4407 10 91 00

--- Λοιπά:

---- Άλλο

4407 10 38 00

4407 10 33 00

---- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des Vosges)
(Abies alba Mill.)
---- Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 10 31 00
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---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

---- Άλλο

-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 25 50 00

4407 25 90 00

4407 26

4407 26 10 00

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

---- Άλλο

-- Sapelli

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
--- Λοιπά:

---- Πλανισμένη

---- Άλλο

-- Iroko

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
--- Λοιπά:

---- Πλανισμένη

4407 26 50 00

4407 26 90 00

4407 27

4407 27 10 00

4407 27 91 00

4407 27 99 00

4407 28

4407 28 10 00

4407 28 91 00
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---- Πλανισμένη

4407 26 30 00

--- Λοιπά:

---- Πλανισμένη

--- Λοιπά:

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 25 30 00

4407 25 10 00
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-- Λοιπά:

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 29 15 00

4407 29 68 00

----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

----- Άλλο

4407 29 85 00

4407 29 95 00

- Λοιπά:

----- Πλανισμένη

4407 29 83 00

---- Λοιπά:

------ Azobé

------ Άλλο

4407 29 61 00
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----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 29 45 00

----- Λοιπά:

------ Από παλίσανδρο (palissandre) του Para, palissandre de Rio και palissandre de Rose
------ Άλλο

4407 29 20 00
4407 29 25 00

----- Πλανισμένη

---- Acajou Αφρικής, azobé, dibétou, ilomba, jelutong, jongkong, kapur, kempas, keruing, limba,
makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de Para,
palissandre de Rose, ramin, sipo, teak και tiama

--- Λοιπά:

---- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

4407 29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 28 99 00
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----- Άλλο

---- Άλλο

-- Οξιάς (Fagus spp.)

-- Από σφένδαμνο (Acer spp.)

--- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 91 39 00

4407 91 90 00

4407 92 00 00

4407 93

4407 93 10 00

-- Από κερασιά (Prunus spp.)

---Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 94

4407 94 10 00

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

---- Άλλο

-- Από μελία (Fraxinus spp.)

4407 94 91 00

4407 94 99 00

4407 95
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---- Άλλο

4407 93 99 00

--- Λοιπά:

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 93 91 00

--- Λοιπά:

----- Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

4407 91 31 00

---- Πλανισμένη

-- Βελανιδιάς (Quercus spp.)

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
--- Λοιπά:

4407 91 15 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 91
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---- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 95 99 00

4407 99

4407 99 20 00

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 99 40 00

----- Από τροπική ξυλεία

----- Άλλο

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας
σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για άλλη παρόμοια ξυλεία
σε επανωτές στρώσεις και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω
και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν
υπερβαίνει τα 6 mm:
- Κωνοφόρων:

4407 99 96 00

4407 99 98 00

4408
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--- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

4408 10 91 00

--- Λοιπά:

--Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα
-- Λοιπά:

4408 10 15 00

4408 10

----- Λεύκας

4407 99 91 00

---- Λοιπά:

---- Πλανισμένη

4407 99 25 00

--- Λοιπά:

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

--- Λοιπά:

--- Πλανισμένη. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 95 91 00

4407 95 10 00
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---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 10 99 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 31 11 00

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

---- Άλλο

-- Λοιπά:

4408 31 25 00

4408 31 30 00

4408 39

----- Πλανισμένη

4408 39 21 00

4408 39 55 00

------ Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 39 35 00
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---- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη
ή λειασμένη με ελαφρόπετρα
---- Λοιπά:

--- Λοιπά:

------ Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

4408 39 31 00

----- Λοιπά:

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη
με ελαφρόπετρα
---- Λοιπά:

4408 39 15 00

--- Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: acajou Αφρικής, limba, μαόνι (mahogany)
(Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, παλίσανδρος (palissandre) του
Rio, palissandre de Rose, virola και white lauan

---- Πλανισμένη

4408 31 21 00

--- Λοιπά:

-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

4408 31

- Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού

---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

4408 10 93 00
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------ Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

- Λοιπά:

-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα
-- Λοιπά:

--- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

4408 39 95 00

4408 90

4408 90 15 00

4408 90 35 00

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα)
με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V,
γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή
επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια
συνένωση
- Κωνοφόρων:

4409

-- Από μπαμπού

-- Λοιπά:

4409 29

- Μη κωνοφόρων:

4409 21 00 00

4409 10 18 00

4409 10 11 00
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-- Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και
παρόμοια είδη
-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 90 95 00

4409 10

---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

4408 90 85 00

--- Λοιπά:

------ Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

----- Λοιπά:

----- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4408 39 85 00

4408 39 70 00
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---- Άλλο

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία "oriented strand board" (OSB)
και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα "waferboard"),από ξύλο ή άλλες
ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές ύλες
- Από ξύλο

-- Μοριοσανίδες:

--- Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα

--- Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη

--- Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά με απανωτές στρώσεις από πλαστική
ύλη
--- Άλλο

-- Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board»:

--- Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα

--- Άλλο

-- Άλλο

- Άλλο

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή
άλλα οργανικά συνδετικά
- Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF)

4409 29 99 00

4410

4410 11

4410 11 10 00

4410 11 30 00

4410 11 50 00

4410 12

4410 12 10 00

4410 12 90 00

4410 19 00 00

4410 90 00 00

4411
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---- Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

4409 29 91 00

4410 11 90 00

--- Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες, καθρέπτες και
παρόμοια είδη
--- Λοιπά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4409 29 10 00
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--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 9 mm

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

-- Πάχους που υπερβαίνει το 9 mm

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

4411 12 90 00

4411 13

4411 13 10 00

4411 13 90 00

4411 14

4411 14 10 00

4411 14 90 00

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

-- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/cm3 αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

-- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει το 0,5 g/cm3

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλο

4411 92 10 00

4411 92 90 00

4411 93

4411 93 10 00

4411 93 90 00

4411 94

4411 94 10 00

4411 94 90 00
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-- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0.8 g/cm³

4411 92

- Λοιπά:

-- Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm

4411 12 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4411 12

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4855

-- Λοιπά:

--- Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια

--- Άλλο

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη» σε όγκους, πλάκες, σανίδες, ή είδη καθορισμένης μορφής

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη:

- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

4412 99

4412 99 30 00

4412 99 70 00

4413 00 00 00

4414 00

4414 00 10 00
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--- Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των
κωνοφόρων
--- Άλλο

4412 94 10 00

4412 94 90 00

-- Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα συγκολλημένα

- Λοιπά:

-- Άλλη, που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των
κωνοφόρων
-- Άλλο

- Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται αποκλειστικά από
φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού) καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:
-- Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη σημείωση 1 των
διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου
--- Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω απαριθμούμενα
τροπικά ξύλα: acajou Αφρικής, dark red meranti, light red meranti, limba, μαόνι (mahogany) (Swietenia
spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, παλίσανδρος (palissandre) του Para, palissandre de Rio,
palissandre de Rose, virola ή white lauan
--- Άλλο

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα:
- Από μπαμπού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4412 94

4412 39 00 00

4412 32 00 00

4412 31 90 00

4412 31 10 00

4412 31

4412 10 00 00
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- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα (τροχίσκοι)
για καλώδια
-- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας

-- Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια παλετών :

Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα

-- Άλλο

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι δούγες
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, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων και τα
πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο
- Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

-- Κωνοφόρων

-- Άλλο

- Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια:

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

4415 10

4415 10 10 00

4415 10 90 00

4415 20

4415 20 20 00

4415 20 90 00

4416 00 00 00

4418 10 10 00

4418 10 50 00

4418 10 90 00

4418 20

4418 20 10 00

4418 10

4418
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Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο. τύμπανα (τροχίσκοι)
και καλώδια από ξύλο·παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση,
από ξύλο· Στεφάνια παλετών από ξύλο

4417 00 00 00

- Από άλλη ξυλεία

4415
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-- Από άλλη ξυλεία

- Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

- Πέταυρα (shingles και shakes)

- Στύλοι και δοκοί

4418 20 80 00

4418 40 00 00

4418 50 00 00

4418 60 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Άλλες, με πολλαπλά στρώματα

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Από επικολλητή ξυλεία

-- Άλλο

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

- Από άλλη ξυλεία

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 υπάγονται στο
κεφάλαιο 94
- Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

-- Από άλλη ξυλεία

4418 72 00 00

4418 79 00 00

4418 90

4418 90 10 00

4418 90 80 00

4419 00

4419 00 10 00

4419 00 90 00

4420

4420 10

4420 10 11 00

4420 10 19 00
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-- Για μωσαϊκά πατώματα

4418 71 00 00

- Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων

-- Κωνοφόρων

4418 20 50 00
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-- Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία

--- Από άλλη ξυλεία

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο:

- Κρεμάστρες για ενδύματα

- Λοιπά:

-- Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες

-- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 - ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός σε
θραύσματα, κόκκους ή σκόνη
- Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος

- Άλλο

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)

Είδη από φυσικό φελλό:

- Πώματα

-- Κυλινδρικά

4420 90 99 00

4421

4421 10 00 00

4421 90

4421 90 91 00

4421 90 98 00

45

4501

4501 10 00 00

4501 90 00 00

4502 00 00 00

4503

4503 10

4503 10 10 00
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--- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

4420 90 91 00

-- Λοιπά:

- Λοιπά:

4420 90 10 00
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- Άλλο

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από συσσωματωμένο
φελλό
- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι δίσκοι
-- Πώματα

--- Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό

--- Άλλο

4504

4504 10

4504 10 11 00

4504 10 19 00

--- Άλλο

- Λοιπά:

-- Πώματα

-- Λοιπά:

--- Παρεμβύσματα, δακτύλιοι και άλλες τσιμούχες, που χρησιμοποιούνται σε πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

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 κ.λπ.)

4504 10 99 00

4504 90

4504 90 20 00

4504 90 80

4504 90 80 30

4504 90 80 90

46

4601
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- Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των καρπών
κλπ., από φυτικές ύλες

--- Με συνδετικά υλικά

4504 10 91 00

-- Λοιπά:

-- Άλλο

4503 90 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από καλάμια του είδους rotin

--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

--- Άλλο

4601 21 90 00

4601 22

4601 22 10 00

4601 22 90 00

---- Άλλο

-- Από καλάμια του είδους rotin

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601 92 90 00

4601 93

4601 93 05 00

---- Άλλο

4601 93 90 00
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---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 93 10 00

--- Λοιπά:

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες
--- Λοιπά:

-- Από μπαμπού

4601 92 10 00

4601 92 05 00

4601 92

--- Άλλο

4601 29 90 00

- Λοιπά:

-- Λοιπά:
--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 29 10 00

4601 29

-- Από μπαμπού

4601 21 10 00
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--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

---- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601 94 90 00

4601 99

4601 99 05 00

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από πλεκτικές
ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από φυτικούς σπόγγους
(λούφα):
- Από φυτικές ύλες

-- Από μπαμπού

-- Από καλάμια του είδους rotin

-- Λοιπά:

--- Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία

4602

4602 11 00 00

4602 12 00 00

4602 19

4602 19 10 00
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---- Άλλο

4601 99 90 00

--- Λοιπά:

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 99 10 00

--- Λοιπά:

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 94 10 00

--- Λοιπά:

-- Από άλλες φυτικές ύλες

4601 94 05 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4601 94
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- Άλλο

ΤΜΗΜΑ X - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ
ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ). ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΧΑΡΤΙ Ή
ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

- Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο

- Άλλο

Χημικοί πολτοί από ξύλο για διάλυση

Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς για
διάλυση
- Μη λευκασμένα

-- Κωνοφόρων

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4602 90 00 00

X

47

4701 00

4701 00 10 00

4701 00 90 00

4702 00 00 00

4703

4703 11 00 00

4703 19 00 00

-- Κωνοφόρων

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4703 21 00 00

4703 29 00 00
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---- Άλλο

4602 19 99 00

- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

---- Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4704 19 00 00

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής επεξεργασίας

Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα) ή άλλες
ινώδεις κυτταρινικές ύλες
- Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού

- Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)

- Άλλα, από μπαμπού

4704 29 00 00

4705 00 00 00

4706

4706 10 00 00

4706 20 00 00

4706 30 00 00

-- Χημικό προϊόν

-- Ημιχημικοί

Χαρτί η χαρτόνι για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα):

- Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή

4706 92 00 00

4706 93 00 00

4707

4707 10 00 00
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-- Μηχανικοί

4706 91 00 00

- Λοιπά:

-- Κωνοφόρων

4704 21 00 00

- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

-- Κωνοφόρων

- Μη λευκασμένα

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση

4704 11 00 00

4704
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- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα

-- Μη διαλεγμένα

-- Διαλεγμένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 - ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ, ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Δημοσιογραφικό χαρτί σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο και
την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για
διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα
μεγέθη,άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. χαρτιά και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς
φύλλο (χειροποίητο χαρτί):
- Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

4707 90

4707 90 10 00

4707 90 90 00

48

4801 00 00 00

4802
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-- Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά
βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες

4802 40 10 00

4802 40

- Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί) - Χαρτί και χαρτόνιαυποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή ηλεκτροευαίσθητα
- Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας

4802 20 00 00

4802 10 00 00

4707 30 90 00

4707 30 10 00

4707 30

- Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη χρωματισμένο
στη μάζα
- Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και
παρόμοια έντυπα)
-- Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια και
διαφημιστικά έντυπα
-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4707 20 00 00
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Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 75 g αλλά κατώτερο των 80 g

---

---

--- Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 80 g/m2:

-- Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των οποίων η
μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν είναι αδίπλωτα

--- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μήκος 297 mm και η άλλη 210 mm (διαστάσεις Α4)

--- Άλλο

-- Άλλα, με κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g

-- Με βάρος άνω των 150 g/m2:

--- Σε κυλίνδρους

--- Λοιπά:

4802 55 25 00

4802 55 30 00

4802 55 90 00

4802 56

4802 56 20 00

4802 56 80 00

4802 57 00 00

4802 58

4802 58 10 00

4802 58 90 00
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- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους
σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικο-μηχανική μέθοδο

0

0

Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 60 g αλλά κατώτερο των 75 g

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

--- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 40 g αλλά κατώτερο των 60 g

4802 55 15 00

0

0

0

-- Με βάρος κατά m2 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους:

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4802 55

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 40 g

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των
οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες
ίνες

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4802 54 00 00

4802 40 90 00

ΣΟ 2008
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0

0

--

- Άλλο

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 4802 ή 4803:
- Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftliner»

-- Μη λευκασμένα

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
---- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 150 g

4803 00 31 00

4803 00 39 00

4803 00 90 00

4804

4804 11

4804 11 11 00
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0

0

- Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία «tissue», με βάρος,
κατά πτυχή, κατά m²
-- Που δεν υπερβαίνει τα 25 g

4803 00 10 00

Που υπερβαίνει τα 25 g

0

Χαρτί τον τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά
παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες
οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο), πτυχωτό,
ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή τυπωμένο, σε ρολούς ή
φύλλα
- Χαρτοβάμβακας

4803 00

4802 69 00 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη πλευρά δεν υπερβαίνει τα
297 mm, όταν είναι αδίπλωτα
-- Άλλο

0

0

4802 62 00 00

4802 61 80 00

0

--- Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m2 και των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο
--- Άλλο

Κατηγορία σταδιακής
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-- Σε κυλίνδρους

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4802 61 15 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4802 61

ΣΟ 2008

4867

---- Βάρους ανά ίσου ή ανώτερου των 175 g/m2

--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
---- Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση
λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m²
----- Κατώτερο των 150 g

----- Ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g

----- Ίσο ή ανώτερο των 175 g

4804 11 19 00

4804 11 90 00

4804 19

4804 19 11 00

4804 19 15 00

4804 19 19 00

----- Ίσο ή ανώτερο των 150 g

--- Άλλο

4804 19 38 00

4804 19 90 00

-- Λοιπά:

4804 29
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--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

4804 21 10 00

4804 21 90 00

-- Μη λευκασμένα

4804 21

- Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας

----- Κατώτερο των 150 g

4804 19 31 00

---- Άλλα, με βάρος κατά m²

---- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
---- Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις

---- Άλλο

--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
---- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα

---- Άλλο

--- Άλλο

4804 31 51 00

4804 31 58 00

4804 31 80 00

4804 39

4804 39 51 00

4804 39 58 00

4804 39 80 00

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Λοιπά:

4804 41 10 00
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-- Μη λευκασμένα

4804 41

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο από 225 g

-- Μη λευκασμένα

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 31

4804 29 90 00

4804 29 10 00
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-- 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

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

4804 42

4804 42 10 00

4804 49

4804 49 10 00

-- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής
ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

4804 52

4804 52 10 00

4804 52 90 00
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--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

4804 51 10 00

4804 51 90 00

-- Μη λευκασμένα

4804 51

4804 49 90 00

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 225 g

---- Άλλο

4804 42 90 00

---- Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «saturating kraft»

4804 41 99 00
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Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν
υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού:
- Χαρτί για αυλακώσεις

-- Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις

-- Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις

-- Λοιπά:

--- Wellenstoff

--- Άλλο

4805

4805 11 00 00

4805 12 00 00

4805 19

4805 19 10 00

4805 19 90 00

- Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος

-- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 30 g

-- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 30 g

- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

- Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια

4805 30

4805 30 10 00

4805 30 90 00

4805 40 00 00

4805 50 00 00

- Λοιπά:
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--

4805 25 00 00

Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m2

-- Με βάρος κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

4805 24 00 00

- Με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα
--- Άλλο

4804 59 90 00

-- Λοιπά:

4804 59 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 59
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-- Με βάρος κατά m2 άνω των 150 g/m2 αλλά που δεν υπερβαίνει τα 225 g/m2:

-- Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 225 g/m2:

--- Από ανακυκλωμένο χαρτί

--- Άλλο

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
- Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή)

- Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)

- Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)

- Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με
καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή
-- Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές»

-- Άλλο

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην
επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα

- Από ανακυκλωμένο χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί

- Άλλο

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά,
ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσεως 4803:

4805 93

4805 93 20 00

4805 93 80 00

4806

4806 10 00 00

4806 20 00 00

4806 30 00 00

4806 40

4806 40 10 00

4806 40 90 00

4807 00

4807 00 30 00

4807 00 80 00

4808

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 444

-- Με βάρος κατά m2 που δεν υπερβαίνει τα 150 g/m2

4805 92 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Άλλο

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «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 ή σε φύλλα
- Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

-- Σε κυλίνδρους

-- Σε φύλλα

- Λοιπά:

-- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί

-- Άλλο

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 φύλλα σχήματος
τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη

4808 90 00 00

4809

4809 20

4809 20 10 00

4809 20 90 00

4809 90

4809 90 10 00

4809 90 90 00

4810
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- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των οποίων
το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες

- Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο ή
διάτρητο
- Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα

4808 30 00 00

- Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

4808 20 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4808 10 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4873

--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Άλλο

-- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm
όταν είναι αδίπλωτα
--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

4810 13 80 00

4810 14

-- Λοιπά:

--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Άλλο

4810 19

4810 19 10 00

4810 19 90 00

-- Λοιπά:

4810 29
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--- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 15 cm ή σε φύλλα, των οποίων η μία πλευρά
υπερβαίνει τα 36 cm και η άλλη πλευρά υπερβαίνει τα 15 cm όταν είναι αδίπλωτα
--- Άλλο

4810 22 10 00

4810 22 90 00

-- Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»

4810 22

- 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 ή χημικομηχανική μέθοδο

--- Άλλο

4810 14 80 00

4810 14 20 00

-- Σε κυλίνδρους

4810 13 20 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4810 13
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--- Άλλο

-- Άλλο

4810 32 90 00

4810 39 00 00

--- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη

--- Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη

--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη

4810 92 10 00

4810 92 30 00

4810 92 90 00

4810 99

4810 99 10 00
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-- Με πολλές στρώσεις

4810 92

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια

--- Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη

4810 32 10 00

0

0

0

0

0

0

0

4810 31 00 00

-- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα και των οποίων περισσότερο του 95 % κατά βάρος της ολικής
ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες ξύλου που λαμβάνονται με χημική μέθοδο, βάρους κατά m²
που υπερβαίνει τα 150 g

0

- Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την
εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς
-- 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 g

4810 32

0

0

--- Σε κυλίνδρους

--- Άλλο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4810 29 80 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4810 29 30 00
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--- Άλλο

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και ιστοί κυτταρινικών ινών επιστρωμένα, επιχρισμένα,
διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή τυπωμένα επιφανειακώς
σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε ρολούς ή φύλλα, εκτός από εκείνα του
είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810:

- Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα

4811

4811 10 00 00

0

- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση τις
συγκολλητικές)
-- Λευκασμένα, με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g

-- Άλλο (

- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη, λάδι ή
γλυκερίνη
- Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Διηθητικές δέσμες, πλάκες και φύλλα, από χαρτοπολτό

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες:

4811 51 00 00

4811 59 00 00

4811 60 00 00

4812 00 00 00

4813

4811 90 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 448

0

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

4811 49 00 00

0

0

0

0

0

--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ,
φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο
--- Άλλο

4811 41 20 00

4811 41 90 00

-- Αυτοκόλλητα
0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4811 41

- Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες

--- Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία

4810 99 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4810 99 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4876

- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm

- Λοιπά:

-- Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 5 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 cm

-- Άλλο

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων:

- Χαρτί με την ονομασία «ingrain»

- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί επιχρισμένο ή
επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη, ανάγλυφη, χρωματισμένη,
τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη

- Λοιπά:

-- Xαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελείται από χαρτί με κοκκώδη
επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά σχέδια ή
διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή προστατευτική
πλαστική ύλη
-- Άλλο

4813 90

4813 90 10 00

4813 90 90 00

4814

4814 10 00 00

4814 20 00 00

4814 90

4814 90 10 00

- Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

- Άλλο

4816 20 00 00

4816 90 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 449

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για την
αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων άλλα από εκείνα της κλάσης 4809), μεμβράνες
πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε κουτιά:

4816

[4815]

4814 90 80 00

- Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

4813 20 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4813 10 00 00
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- Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών
αλληλογραφίας
Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας), και συναφή χαρτιά,
χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών, των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές χρήσεις ή
χρήσεις υγιεινής, σε ρολούς με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm, ή κομμένα σε διάφορα σχήματα.
Χαρτομάνδηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντηλα, χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες
για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, χάρτινα σεντόνια, παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις
καθαρισμού, υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί,
χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών

- Χαρτί υγείας

-- Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 25 g

--

- Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες χεριών

-- Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού

4817 30 00 00

4818 10

4818 10 10 00

4818 10 90 00

4818 20

4818 20 10 00

--- Σε κυλίνδρους

--- Άλλο

- Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

4818 20 91 00

4818 20 99 00

4818 30 00 00

-- Πετσέτες χεριών
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- Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας

4817 20 00 00

Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που υπερβαίνει τα 25 g

- Φάκελοι

4817 10 00 00

4818

Φάκελοι επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι, που
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4817
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--- Ταμπόν υγείας

--- Άλλο

-- Απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής

- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος

- Λοιπά:

-- Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Άλλο

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 Είδη από
χαρτόνι για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια

- Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

- Πτυσσόμενα χαρτοκιβώτια, κουτιά και κάσες από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

- Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο - Άλλοι σάκοι.

4818 40 13 00

4818 40 19 00

4818 40 90 00

4818 50 00 00

4818 90

4818 90 10 00

4818 90 90 00

4819

4819 10 00 00

4819 20 00 00

4819 30 00 00
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--- Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας

-- Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη

- Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4818 40 11 00

4818 40
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- Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους

- Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων)
σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις,
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές 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 manifold), έστω και με
φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές
και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή χαρτόνι:
- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων),
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές,
σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα:
-- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις

4819 60 00 00

4820

- Τετράδια

- Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα βιβλιων),
πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων
- Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού

-- Συνεχή έντυπα

-- Άλλο

- Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

- Άλλο

4820 20 00 00

4820 30 00 00

4820 40 10 00

4820 40 90 00

4820 50 00 00

4820 90 00 00

4820 40
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-- Άλλο

4820 10 90 00

4820 10 50 00

-- Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και συσσωματωμένα
φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις
-- Σημειωματάρια-ημερολόγια

4820 10 30 00

4820 10 10 00

4820 10

- Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά

4819 50 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4819 40 00 00
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4880

-- Αυτοκόλλητα

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Αυτοκόλλητα

-- Άλλο

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω και
διάτρητα ή σκληρυμένα

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων

- Άλλο

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και φύλλα από ίνες κυτταρίνης κομμένα σε μεγέθη·¨άλλα
τεχνουργήματα από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή φύλλα από ίνες κυτταρίνης:

- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

- Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους
- Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

-- Από μπαμπού

-- Λοιπά:

--- Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα

--- Άλλο

4821 10 10 00

4821 10 90 00

4821 90

4821 90 10 00

4821 90 90 00

4822

4822 10 00 00

4822 90 00 00

4823

4823 20 00 00

4823 40 00 00

4823 61 00 00

4823 69

4823 69 10 00

4823 69 90 00
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Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη:
- Τυπωμένες :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4821
4821 10
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- Λοιπά:

-- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς
-- Άλλο

4823 90

4823 90 40 00
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-- Άλλο

4823 70 90 00

4823 90 85 00

- Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα

-- Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά

4823 70 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4823 70
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Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα:

- Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα

4901

4901 10 00 00

- Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα

- Λοιπά:

-- Που εκδίδονται εβδομαδιαίως

-- Που εκδίδονται μηνιαίως

-- Άλλο

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους στα οποία περιλαμβάνονται οι άτλαντες, χάρτες τοίχου,
τα τοπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα:

4902

4902 10 00 00

4902 90

4902 90 10 00

4902 90 30 00

4902 90 90 00

4903 00 00 00

4904 00 00 00

4905
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-- Άλλο

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις

4901 99 00 00

-- Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη

4901 91 00 00

- Λοιπά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή
ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

49
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Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα
βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το χέρι.
Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και
αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή
κειμένων που αναφέρονται παραπάνω
Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή
προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη
ονομαστική αξία, χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές. τίτλοι μετοχών ή
ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι

- Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα

- Τραπεζογραμμάτια

- Άλλο

Χαλκομανίες κάθε είδους:

- Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν

- Άλλο

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα, Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά
μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή επικολλήσεις:

- Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα

- Άλλο

4906 00 00 00

4907 00 10 00

4907 00 30 00

4907 00 90 00

4908

4908 10 00 00

4908 90 00 00

4909 00

4909 00 10 00

4909 00 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 456

-- Άλλο

4905 99 00 00

4907 00

-- Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων

- Λοιπά:

- Υδρόγειες σφαίρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4905 91 00 00

4905 10 00 00
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-- Εμπορικοί κατάλογοι

-- Άλλο

4911 10 10 00

4911 10 90 00

ΤΜΗΜΑ XI - ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 - ΜΕΤΑΞΙ

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους

Ακατέργαστο μετάξι (όχι στριμμένο)

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακατάλληλα για
ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)
Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση
- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

- Άλλο

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

- Άλλο

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση. Τρίχες
αλιείας (μεσσηνέζες)

XI

50

5001 00 00 00

5002 00 00 00

5003 00 00 00

5004 00 90 00

5005 00

5005 00 10 00

5005 00 90 00

5006 00

5004 00 10 00
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-- Άλλο

4911 99 00 00

5004 00

-- Εικόνες, σχέδια και φωτογραφίες

4911 91 00 00

- Λοιπά:

- Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια:

4911 10

4911

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μπλοκ ημερολογίων των
οποίων αφαιρούνται τα φύλλα
Άλλα έντυπα, συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των εικόνων χαρακτικής και των φωτογραφιών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4910 00 00 00
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4885

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:

- Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι,
άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι
-- Κρεπ

--- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

--- Άλλο

5007

5007 10 00 00

5007 20

5007 20 11 00

5007 20 19 00

---- Βαμμένα

5007 20 59 00

---- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

---- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

--- Λοιπά:

--- Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση

5007 20 51 00

5007 20 41 00

---- Άλλο

5007 20 39 00

-- Λοιπά:

---- Απλής ύφανσης

--- Λοιπά:
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--- Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα

5007 20 31 00

5007 20 21 00

- Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

-- Pongés, habutaϊ, honan, shantoung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από
καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από
μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες)

- Νήματα από μετάξι

5006 00 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5006 00 10 00
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-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 - ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ
Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

- Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που
πλύθηκαν πάνω στην προβιά
-- Μαλλιά από κούρεμα

-- Άλλο

- Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών
υλών (μη απανθρακωμένα)
-- Μαλλιά από κούρεμα

-- Άλλο

- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

5007 90 30 00

5007 90 50 00

5007 90 90 00

51

5101

5101 11 00 00

5101 19 00 00

5101 21 00 00

5101 29 00 00

5101 30 00 00

5102

-- Από κατσίκα του Κασμίρ
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-- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

5007 90 10 00

5102 11 00 00

0

- Άλλα υφάσματα

5007 90

- Τρίχες εκλεκτής ποιότητας

0

---- Τυπωτά

5007 20 71 00

0

0

0

0

1

2

2

2

2

1

----- Άλλο

2

----- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 57 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 cm

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5007 20 69 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5007 20 61 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4887

--- Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ και παρόμοιες
κατσίκες
--- Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και
μοσχοπόντικες
- Τρίχες χοντροειδείς

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια - Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας
- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

-- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

-- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

- Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Απορρίμματα από νήματα

5102 19 40 00

5103

5103 10

5103 10 10 00

5103 10 90 00

5103 20

5103 20 10 00

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία
περιλαμβάνεται και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»)

5105
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- Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς

5104 00 00 00

--- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

5103 20 99 00

5103 30 00 00

--- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

5103 20 91 00

5102 20 00 00

-- Λοιπά:

---Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα

5102 19 30 00

5102 19 90 00

-- Λοιπά:

--- Από κουνέλια Αγκύρας

5102 19 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5102 19
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-- Άλλο

5105 29 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση:

- που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

-- Αλεύκαστα

-- Άλλο

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5106

5106 10

5106 10 10 00

5106 10 90 00

5106 20

5106 20 10 00

--- Άλλο

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5106 20 99 00

5107
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--- Αλεύκαστα

5106 20 91 00

-- Λοιπά:

--- Χτενισμένα

- Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

--- Λαναρισμένα

5105 39 10 00

5105 40 00 00

-- Λοιπά:

5105 39

5105 39 90 00

-- Από κατσίκα του Κασμίρ

5105 31 00 00

- Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες

-- «Μαλλί χτενισμένο χύμα»

- Μαλλί χτενισμένο

- Μαλλί λαναρισμένο

5105 21 00 00

5105 10 00 00
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-- Άλλο

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

5107 10 90 00

5107 20

--- Άλλο

5107 20 30 00

---- Άλλο

5107 20 59 00

---- Άλλο

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση
- Λαναρισμένα

-- Αλεύκαστα

-- Άλλο

- Χτενισμένα

-- Αλεύκαστα

5107 20 99 00

5108

5108 10

5108 10 10 00

5108 10 90 00

5108 20

5108 20 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 462

---- Αλεύκαστα

5107 20 91 00

--- Άλλα σύμμεικτα

---- Αλεύκαστα

5107 20 51 00

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες

-- Λοιπά:

--- Αλεύκαστα

5107 20 10 00

-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

-- Αλεύκαστα

5107 10 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5107 10
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- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g
-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g
αλλά που δεν υπερβαίνει τα 500 g
-- Άλλο

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:

5109 10

5109 10 10 00

5109 90

5109 90 10 00

5110 00 00 00

-- Λοιπά:

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m2

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m2

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

5111 19

5111 19 10 00

5111 19 90 00

5111 20 00 00

5111 30

5111 30 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 463

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m²

5111 11 00 00

5111

5109 90 90 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5109 10 90 00

-- Άλλο

5109

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5108 20 90 00
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-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m2

- Λοιπά:

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50

5111 30 90 00

5111 90

5111 90 10 00

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m2

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m2

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες:

5111 90 93 00

5111 90 99 00

5112
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- Λοιπά:

5112 90

0

0

--

5112 30 90 00

0

0

Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m2

--

5112 30 30 00

0

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

5112 30 10 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5112 30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m2

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m2

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m2

5112 19 10 00

5112 20 00 00

-- Λοιπά:

5112 19

5112 19 90 00

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

5112 11 00 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας:

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m2

5111 90 91 00

-- Λοιπά:

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5111 30 30 00

ΣΟ 2008
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Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

- Υδρόφιλο ή λευκασμένο

- Άλλο

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα
ξεφτίδια)
- Απορρίμματα από νήματα

5201 00

5201 00 10 00

5201 00 90 00

5202

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5203 00 00 00

5204

5204 11 00 00

-- Άλλο

5202 99 00 00
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-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι

- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Ξεφτίδια

5202 91 00 00

- Λοιπά:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 - ΒΑΜΒΑΚΙ

52

5202 10 00 00

Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

5113 00 00 00

4

5

1

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

---

5112 90 99 00

0

0

Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m2

---

5112 90 93 00

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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συντελεστής

Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m2

--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m2

-- Λοιπά:

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5112 90 91 00

5112 90 10 00

ΣΟ 2008
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- 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
- Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες :

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

5205

5205 11 00
5205 11 00 10

5205 11 00 90

5205 12 00

5205 12 00 10

5205 12 00 90

5205 13 00

5205 13 00 10

5205 13 00 90

5205 14 00

5205 14 00 10

5205 14 00 90

5205 15
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-- Άλλο

5204 20 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5204 19 00 00
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--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)
---- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

---- Άλλο

5205 15 10 90

5205 15 90
5205 15 90 10

5205 15 90 90

--- Άλλο

-- 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)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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 21 00 90

5205 22 00

5205 22 00 10

5205 22 00 90

5205 23 00

5205 23 00 10

5205 23 00 90

5205 24 00
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-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 21 00
5205 21 00 10

- Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

---- Άλλο

5205 15 10 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 80
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)
---- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 15 10
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5205 28 00 10

5205 28 00 90

0.1

5205 31 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 468

4

-- 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 28 00

4

5205 32 00

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 27 00 90

0.1

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

5205 27 00 10

5205 31 00 90

--- Άλλο

5205 27 00

4

0.1

-- Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις
94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 26 00 90

0.1

5205 31 00 10

--- Άλλο

5205 26 00 10

1

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει τις 80
μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 26 00

4

0.1

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες
-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλο

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 24 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 24 00 10
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-- 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)

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 33 00

5205 33 00 10

5205 33 00 90

5205 34 00

5205 34 00 10

5205 34 00 90

5205 35 00

5205 41 00

5205 35 00 99

5205 35 00 91
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-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες

---- Με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες
σε απλά νήματα)
---- Άλλο

--- Λοιπά:

--- Άλλο

5205 35 00 10

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 32 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 32 00 10
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-- 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)

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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)

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- 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).

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex
(που υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

5205 42 00

5205 42 00 10

5205 42 00 90

5205 43 00

5205 43 00 10

5205 43 00 90

5205 44 00

5205 44 00 10

5205 44 00 90

5205 46 00

5205 46 00 10

5205 46 00 90

5205 47 00
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--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

5205 41 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 41 00 10
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--- Άλλο

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

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)
-- 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)
-- 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)
-- 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)
-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

5205 48 00 10

5205 48 00 90

5206

5206 11 00 00
5206 12 00 00

5206 21 00 00
5206 22 00 00

5206 15 00 00

5206 14 00 00
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-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)
-- 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)

- Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες
σε απλά νήματα)
--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

5205 48 00

5206 13 00 00

--- Νήμα για πλέξιμο, στριφτό, με συντελεστή συστροφής που δεν υπερβαίνει το 38

--- Άλλο

5205 47 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 47 00 10
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-- 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)

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

5206 24 00 00

5206 25 00 00

-- 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)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε απλά
νήματα)

5206 34 00 00

5206 35 00 00

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 232,56 decitex αλλά όχι κατώτερο των 192,31 decitex (που
υπερβαίνει τις 43 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 52 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)
-- 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)

-- 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

5206 43 00 00

5206 45 00 00

5207
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-- 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 42 00 00

5206 44 00 00

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5206 41 00 00

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες

-- 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)
-- 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 32 00 00

5206 33 00 00

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5206 31 00 00

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες

-- 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)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5206 23 00 00
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- Άλλο

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 200 g/m²
- Μη λευκασμένα

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων
--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208

5208 11

5208 11 10 00
5208 11 90 00

5208 12

----- Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm

----- Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm

----- Που υπερβαίνει τα 145 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 12 16 10

5208 12 16 20

5208 12 16 90

5208 12 19 00

----- Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm

----- Άλλο

5208 12 96 10

5208 12 96 90
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---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 12 96

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 12 16

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85% κατά βάρος βαμβάκι

5207 90 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5207 10 00 00
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--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 21 10 00

5208 21 90 00

5208 22

----- Που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 145 cm

----- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m2, με πλάτος
---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

----- Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm

----- Που υπερβαίνει τα 115 cm

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208 22 16 10

5208 22 16 90

5208 22 19 00

5208 22 96

5208 22 96 10

5208 22 96 90

5208 22 99 00

5208 23 00 00
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---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 22 16

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

5208 21

- Λευκασμένα:

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5208 19 00 00

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 13 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 12 99 00
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-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 32

----- Που υπερβαίνει τα 145 cm

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m2, με πλάτος
---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

----- Που δεν υπερβαίνει τα 115 cm

----- Που υπερβαίνει τα 115 cm

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5208 32 16 90

5208 32 19 00

5208 32 96

5208 32 96 10

5208 32 96 90

5208 32 99 00

5208 33 00 00

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5208 42 00 00

5208 43 00 00
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-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

5208 41 00 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

----- Που δεν υπερβαίνει τα 145 cm

5208 32 16 10

5208 39 00 00

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 32 16

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

- Βαμμένα

-- Άλλα υφάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 31 00 00

5208 29 00 00
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--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² ,βάρος που δεν υπερβαίνει τα 130 g/m²

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m²

-- Άλλα υφάσματα

--- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
--- Άλλο

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που
υπερβαίνει τα 200 g/m²
- Μη λευκασμένα

-- Απλής ύφανσης

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5208 52 00 10

5208 52 00 90

5208 59

5208 59 10 00

5209

5209 11 00 00

5209 12 00 00

- Βαμμένα:
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-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5209 22 00 00

5209 29 00 00

-- Απλής ύφανσης

5209 21 00 00

5209 19 00 00

- Λευκασμένα:

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 52 00

5208 59 90 00

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m2

- Τυπωμένες :

-- Άλλα υφάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 51 00 00

5208 49 00 00
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-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος που υπερβαίνει τα 115 cm αλλά κατώτερο από 140 cm
--- Άλλο

5209 43 00 00

5209 49 00 10
5209 49 00 90

-- Άλλα υφάσματα

5210 19 00 00

- Λευκασμένα:

-- Απλής ύφανσης

5210 11 00 00
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Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα
κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

5210

- Μη λευκασμένα

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5209 52 00 00

5209 59 00 00

-- Απλής ύφανσης

5209 51 00 00

- Τυπωμένες :

-- Υφάσματα με την ονομασία «denim»

5209 42 00 00

5209 49 00

-- Απλής ύφανσης

5209 41 00 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5209 39 00 00

-- Απλής ύφανσης

5209 32 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5209 31 00 00
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-- Άλλα υφάσματα

5210 29 00 00

-- Άλλα υφάσματα

5210 49 00 00

-- Απλής ύφανσης

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

- Λευκασμένα

5211 11 00 00

5211 12 00 00

5211 20 00 00
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Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85% κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως
ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2:
- Μη λευκασμένα

5211

- Βαμμένα:

-- Άλλα υφάσματα

5210 59 00 00

5211 19 00 00

-- Απλής ύφανσης

5210 51 00 00

- Τυπωμένες :

-- Απλής ύφανσης

5210 41 00 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5210 32 00 00

5210 39 00 00

-- Απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5210 31 00 00

- Βαμμένα:

-- Απλής ύφανσης

5210 21 00 00
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-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

--- Υφάσματα Jacquard

---- Λινάτσα για στρώματα

---- Άλλο

--- Άλλο

5211 43 00 00

5211 49 10

5211 49 10 10

5211 49 10 90

5211 49 90 00

-- Μη λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

5212 11

5212 11 10 00
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Υφάσματα από βαμβάκι:

5212

- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5211 52 00 00

5211 59 00 00

-- Απλής ύφανσης

5211 51 00 00

- Τυπωμένες :

-- Υφάσματα με την ονομασία «denim»

5211 42 00 00

5211 49

-- Απλής ύφανσης

5211 41 00 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

-- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
-- Άλλα υφάσματα

5211 39 00 00

-- Απλής ύφανσης

5211 32 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5211 31 00 00

ΣΟ 2008

0

5

1

5

5

0

5

1

5

5

0

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4907

-- Λευκασμένα:

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Βαμμένα:

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Τυπωμένες :

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

5212 12

5212 12 10 00

5212 12 90 00

5212 13

5212 13 10 00

5212 13 90 00

5212 14

5212 14 10 00

5212 14 90 00

5212 15

5212 15 10 00

5212 15 90 00

-- Μη λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Λευκασμένα:

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Βαμμένα:

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5212 21

5212 21 10 00

5212 21 90 00

5212 22

5212 22 10 00

5212 22 90 00

5212 23

5212 23 10 00

5212 23 90 00

5212 24

- Με βάρος άνω των 200 g/m2:

--- Άλλα σύμμεικτα

5212 11 90 00

ΣΟ 2008
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0

1

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 - ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ
Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)
- Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

- Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι
νηματοποιημένο
-- Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο

5212 25 10 00

5212 25 90 00

53

5301 10 00 00

5301 21 00 00

-- 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
ξεφτίδια)
- Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

5301 30 10 00

5301 30 90 00

5302
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-- Ίνες

5301 30

5302 10 00 00

-- Άλλο

- Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

5301 29 00 00

5301

-- Τυπωμένες :

5212 25

1

0

1

1

0

0

0

--- Άλλα σύμμεικτα

0

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5212 24 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5212 24 10 00
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Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες,
αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)
- Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες
- Άλλο

Νήματα από λινάρι

- Απλά

5306

5306 10

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Στριμμένα ή κορδονωτά

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303

5306 10 90 00

5306 20

5606 20 10 00

5306 20 90 00

5307
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--- Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνει τις
12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)
--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)

5306 10 30 00

5306 10 50 00

--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 12 μετρικές μονάδες)

5306 10 10 00

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι
νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5305 00 00 00

[5304]

5303 90 00 00

5303 10 00 00

- Άλλο

5303

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5302 90 00 00
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-- Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)

--- Ίνες από γιούτα

--- Άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας
φυτών
-- Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)

- Στριμμένα ή κορδονωτά

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί:

- Νήματα από κοκοφοίνικα

5307 10 10 10

5307 10 10 90

5307 20 00 00

5308

5308 10 00 00

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Λοιπά:

5308 20 10 00

5308 20 90 00

5308 90

Υφάσματα από λινάρι

5309

5309 11

-- Άλλο

5308 90 90 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα
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- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι

--- Με τίτλο 277,8 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 36 μετρικές μονάδες)
--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)
-- Νήματα από χαρτί

5308 90 12 00
5308 90 19 00
5308 90 50 00

-- Νήματα από ραμί

- Νήματα από καννάβι

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5308 20

5307 10 90 00

- Απλά

5307 10 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5307 10
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--- Λευκασμένα

-- Άλλο

5309 11 90 00

5309 19 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Άλλο

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού
(βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303
- Μη λευκασμένα

-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm

-- Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm

- Άλλο

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. υφάσματα από νήματα από χαρτί::

- Υφάσματα από ραμί

- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ
Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση:
- Από ίνες συνθετικές συνεχείς

5309 29 00 00

5310

5310 10

5310 10 10 00

5310 10 90 00

5310 90 00 00

5311 00

5311 00 10 00

5311 00 90 00

54

5401 10

--- Νήματα με ψυχή που λέγονται «core yarn»
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--- Λευκασμένα

5309 21 90 00

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

--- Αλεύκαστα

5309 21 10 00

5401

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5309 21

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι

--- Αλεύκαστα

5309 11 10 00
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---- Άλλο

---- Άλλο

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Από ίνες τεχνητές συνεχείς

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

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
- Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Από αραμίδια

-- Άλλο

- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες

5401 10 18 00

5401 10 90 00

5401 20

5401 20 10 00

5401 20 90 00

5402

5402 11 00 00

5402 19 00 00

5402 20 00 00

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex
-- Από πολυεστέρες

-- Από πολυπροπυλένιο

5402 32 00 00
5402 33 00 00

5402 34 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 485

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο

5402 31 00 00

- Νήματα ελαστικοποιημένα

---- Νήματα ελαστικοποιημένα

5401 10 16 00

--- Λοιπά:

---- Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από ίνες βάμβακος

5401 10 14 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5401 10 12 00
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-- Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες

-- Άλλα, από πολυεστέρες

-- Άλλα, από πολυπροπυλένιο

-- Άλλο

5402 45 00 00

5402 46 00 00

5402 47 00 00

5402 48 00 00

5402 49 00 00

-- Από πολυεστέρες

-- Λοιπά:

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο

5402 52 00 00

5402 59

5402 59 10 00

5402 59 90 00

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Από πολυεστέρες

-- Λοιπά:

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο

5402 61 00 00

5402 62 00 00

5402 69

5402 69 10 00

5402 69 90 00

- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402 51 00 00
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- Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο

0

5402 44 00 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο -Από ελαστομερή
-- Από ελαστομερή

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5402 39 00 00
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-- Άλλο

5403 39 00 00

-- Άλλο

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 mm

5403 49 00 00

5404

-- Άλλα, από πολυπροπυλένιο

-- Άλλο

- Λοιπά:

5404 12 00 00

5404 19 00 00

5404 90

-- Από πολυπροπυλένιο

-- Από ελαστομερή

5404 11 00 00
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-- Από οξική κυτταρίνη

5403 42 00 00

- Νήματα μονόινα

-- Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

5403 41 00 00

- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

-- Από οξική κυτταρίνη

5403 33 00 00

5403 32 00 00

-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις
120 στροφές το μέτρο
-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο

- Άλλα νήματα, απλά

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
- Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5403 31 00 00

5403 10 00 00

5403
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-- Άλλο

Νήματα μονόινα τεχνητά 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 τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση
Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
υφάσματα που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404:
- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή
πολυεστέρες
- Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές

5404 90 90 00

5405 00 00 00

5406 00 00 00

5

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα
πολυαμίδια
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407 41 00 00

5407 42 00 00

5407 43 00 00
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5

- «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI

5407 30 00 00

5

5

5

1

--- 3 m ή περισσότερο

-- Άλλο

5407 20 90 00

5

5

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5407 20 19 00

--- Λιγότερο από 3 m

5407 20 11 00

5407 20

5407 10 00 00

-- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους

--- Άλλο

5407

--- Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία

5404 90 19 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5404 90 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5407 53 00 00

5407 54 00 00

--- Βαμμένα

--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

--- Τυπωτά

-- Λοιπά:

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Άλλο

5407 61 10 00

5407 61 30 00

5407 61 50 00

5407 61 90 00

5407 69

5407 69 10 00

5407 69 90 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

5407 71 00 00

5407 72 00 00
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- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς

-- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
μη ελαστικοποιημένες
--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 61

-- Βαμμένα

5407 52 00 00

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα

5

5407 51 00 00

5

1

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
ελαστικοποιημένες
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Τυπωτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5407 44 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 cm και μικρότερο από 140 cm, με βάρος
που υπερβαίνει τα 250 g/m²
--- Άλλο

-- Τυπωτά

5407 82 00 00

5407 83 00

5407 83 00 10

5407 84 00 00

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα
που κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405
- 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

5407 93 00 00

5407 94 00 00

5408
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-- Βαμμένα

5407 92 00 00

5408 10 00 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 91 00 00

- Άλλα υφάσματα

-- Βαμμένα

5407 81 00 00

5407 83 00 90

5

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

0

5

5

5

2

5

5

1

5

5

-- Τυπωτά

5

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5407 74 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5407 73 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση από
πλέγμα, sergé, croisé ή satin
--- Άλλο

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 cm και μικρότερο από 140 cm, με βάρος
που υπερβαίνει τα 250 g/m²
--- Άλλο

-- Τυπωτά

5408 22 10 00

5408 23

5408 23 10 00

5408 24 00 00

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς:

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

- Από πολυεστέρες

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

- Από πολυπροπυλένιο

5408 32 00 00

5408 33 00 00

5408 34 00 00

55

5501

5501 10 00 00

5501 20 00 00

5501 30 00 00

5501 40 00 00
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-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5408 31 00 00

5408 23 90 00

- Άλλα υφάσματα

-- Βαμμένα:

5408 22 90 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5408 22

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5408 21 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

5

5

0

2

5

5

5

5

5

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

- Από ίνες οξικής κυτταρίνης

- Άλλο

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση
- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Από αραμίδια

-- Άλλο

- Από πολυεστέρες

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

- Από πολυπροπυλένιο

- Λοιπά:

-- Χλωροΐνες

-- Άλλο

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση
- Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

Απορρίμματα (συμπεριλαμβάνονται γναφαλίδια, απορρίμματα νημάτων και ξεφτίδια):

- Από συνθετικές ίνες

5502 00 10 00

5502 00 40 00

5502 00 80 00

5503

5503 11 00 00

5503 19 00 00

5503 20 00 00

5503 30 00 00

5503 40 00 00

5503 90

5503 90 10 00

5503 90 90 00

5504

5504 10 00 00

5504 90 00 00

5505

5505 10
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- Άλλο

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς:

5502 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5501 90 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Από πολυεστέρες

-- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

-- Από πολυπροπυλένιο

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

- τεχνητών ινών

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση
- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

- Από πολυεστέρες

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

- Λοιπά:

-- Χλωροΐνες

-- Λοιπά:

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

Τεχνητές ασυνεχείς ίνες, λαναρισμένες, χτενισμένες ή επεξεργασμένες για κλώση

Νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση
- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5505 10 50 00

5505 10 70 00

5505 10 90 00

5505 20 00 00

5506

5506 10 00 00

5506 20 00 00

5506 30 00 00

5506 90

5506 90 10 00

5506 90 90

5506 90 90 10

5506 90 90 90

5507 00 00 00

5508

5508 10

5508 10 10 00

5508 10 90 00
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-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5505 10 30 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5505 10 10 00

ΣΟ 2008

0

0

4

4

0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση
- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια
-- Απλά

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5508 20 90 00

5509

5509 11 00 00

5509 12 00 00

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 22 00 00

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- άλλη.

5509 32 00

5509 32 00 10

5509 32 00 90

5509 51 00 00

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 42 00 00
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-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς

- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Απλά

5509 41 00 00

- Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς

-- Απλά

5509 31 00 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

-- Απλά

5509 21 00 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5508 20 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5508 20

ΣΟ 2008

0

4

4

0

4
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4

4

4

4

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

-- Άλλο

5509 59 00 00

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- άλλη.

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

-- Άλλο

5509 61 00 10

5509 61 00 90

5509 62 00 00

5509 69 00 00

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

-- Άλλο

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση
- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Απλά

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

- Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

5509 92 00 00

5509 99 00 00

5510

5510 11 00 00

5510 12 00 00

5510 20 00 00

5510 30 00 00
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-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509 91 00 00

- Άλλα νήματα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509 61 00

- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509 53 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5509 52 00 00

ΣΟ 2008
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Βασικός
δασμολογικός
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Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο),
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση
- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες
αυτές
- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες
αυτές
- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Λοιπά:

--- Τυπωτά

--- Άλλο

5512 11 00 00

5512 19

5512 19 10 00

5512 19 90 00

--- Τυπωτά

--- Άλλο

5512 29 10 00

5512 29 90 00

5512 91 00 00

-- Λοιπά:

5512 29

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

- Λοιπά:

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512 21 00 00
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- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος
συνθετικές ίνες μη συνεχείς
- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5512

5511 30 00 00

5511 20 00 00

5511 10 00 00

- Άλλα νήματα

5511

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5510 90 00 00

ΣΟ 2008
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--- Τυπωτά

--- Άλλο

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 g/m²

5512 99 90 00

5513

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm

-- 3-tΑπό 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
-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα υφάσματα

5513 11 90 00

5513 12 00 00

5513 19 00 00

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm

-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

--- 3-tΔιαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το
υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4
--- Άλλο

5513 21 30 00

5513 21 90 00

5513 23

5513 23 10 00
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--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 cm

5513 21 10 00

5513 23 90 00

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 21

- Βαμμένα:

--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5513 11 20 00

5513 13 00 00

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 11

- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Λοιπά:

5512 99 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5512 99
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-- Άλλα υφάσματα

5513 39 00 00

-- Άλλα υφάσματα

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 g/m²

5513 49 00 00

5514

--- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

--- Άλλο

5514 19 10 00

5514 19 90 00

-- Άλλα υφάσματα

5514 29 00 00
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-- 3-tΑπό 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
-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514 22 00 00

5514 23 00 00

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514 21 00 00

- Βαμμένα:

-- 3-tΑπό 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
-- Άλλα είδη κορδελοποιίας

5514 12 00 00

5514 19

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514 11 00 00

- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 41 00 00

- Τυπωμένες :

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

-- Άλλα υφάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5513 31 00 00

5513 29 00 00
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-- 3-tΑπό 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
-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα υφάσματα

5514 30 30 00

5514 30 90 00

-- Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς:

5514 49 00 00

5515

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλο

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλο

5515 11 10 00

5515 11 30 00

5515 11 90 00

5515 12

5515 12 10 00

5515 12 30 00

5515 12 90 00
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-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό μετάξι βισκόζης

5515 11

- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- 3-tΑπό 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
-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5514 42 00 00

5514 43 00 00

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514 41 00 00

- Τυπωμένες :

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514 30 50 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5514 30 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5514 30
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Άλλο

5515 13 19 00

---- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλο

5515 13 99 00

5515 19

5515 19 10 00

5515 19 30 00

5515 19 90 00

--- Τυπωτά

--- Άλλο

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515 21 30 00

5515 21 90 00

5515 22

5515 22 11 00

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5515 21 10 00

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα
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--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515 21

- Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5515 13 91 00

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515 13 11 00

5515 13
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Άλλο

-- Άλλο

5515 22 99 00

5515 29 00 00

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλο

-- Λοιπά:

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλο

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5515 91 10 00

5515 91 30 00

5515 91 90 00

5515 99

5515 99 20 00

5515 99 40 00

5515 99 80 00

5516

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516 11 00 00

5516 12 00 00

5516 13 00 00
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- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515 91

- Άλλα είδη κορδελοποιίας

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

---- Άλλο

5515 22 91 00

5515 22 19 00
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0

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

5516 21 00 00

5516 22 00 00

5516 23

0

0

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με βαμβάκι
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5516 31 00 00

5516 32 00 00

5516 33 00 00

5516 34 00 00

5516 41 00 00

5516 42 00 00

5516 43 00 00

5516 44 00 00
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0

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 24 00 00

- Λοιπά:

0

-- Τυπωτά

5516 23 90 00

0

0

0

0

0

0

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή μεγαλύτερο (για στρώματα)

--- Άλλο

5516 23 10 00

0

0

0

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς
-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Τυπωτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5516 14 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4930

-- Τυπωτά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 - ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ.
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ
Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν
υπερβαίνει τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμποι και σφαιρίδια από
υφαντικές ύλες:
- Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5516 94 00 00

56

5601 10

5601 10 10 00

5601 10 90 00

--- Υδρόφιλο

--- Άλλο

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

--- Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 mm

5601 21 10 00

5601 21 90 00

5601 22

5601 22 10 00

---- Από συνθετικές ίνες

---- Από τεχνητές ίνες

-- Άλλο

5601 22 91 00

5601 22 99 00

5601 29 00 00

--- Λοιπά:

-- Από βαμβάκι:

5601 21
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-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5516 93 00 00

- Βάτες. Άλλα είδη από βάτες:

-- Βαμμένα

5601

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 92 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5516 91 00 00
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- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα

5602 10

---- Από χοντροειδείς τρίχες

---- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

5602 10 39

5602 10 90 00

--- Από χοντροειδείς τρίχες

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Λοιπά:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
-- Άλλο

5602 29 00 10

5602 29 00 90

5602 90 00

5602 90 00 10
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-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

5602 29 00

5602 90 00 90

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5602 21 00 00

- Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

---- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5602 10 35 00

--- Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα

---- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
---- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

5602 10 31 00

5602 10 19 00

5602 10 11 00

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις:

-- Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

- Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

5602

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5601 30 00 00
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-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο (

-- Με βάρος άνω των 150 g/m2:

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

5603 11

5603 11 10 00

5603 11 90 00

5603 12

5603 12 10 00

5603 12 90 00

5603 13

5603 13 10 00

5603 13 90 00

5603 14

5603 14 10 00

5603 14 90 00

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

5603 91 10 00

5603 91 90 00

5603 92

5603 92 10 00
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-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²

5603 91

- Λοιπά:

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές
στρώσεις
- Από χειροποίητα λεπτά νήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5603
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--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

-- Με βάρος άνω των 150 g/m2:

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλο

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή
επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

- Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

- Λοιπά:

-- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές
ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα
-- Άλλο

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 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή
επικαλυμμένα με μέταλλο
Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των
κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης
5405 και άλλα από τα νήματα από χοντρότριχες χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών
περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες. νήματα σενίλλης, (περιλαμβανομένων νημάτων
σενίλλης), «αλυσιδίτσα».

5603 93 10 00

5603 93 90 00

5603 94

5603 94 10 00

5603 94 90 00

5604

5604 10 00 00

5604 90

5604 90 10 00

5605 00 00 00

5606 00
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-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²

5604 90 90 00

--- Άλλο

5603 93

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5603 92 90 00
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Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεχτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα,
επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

5607

-- Λοιπά:

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m)

--- Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο

5607 29

5607 29 10 00

5607 29 90 00

-- Λοιπά:

5607 49

---- Άλλο

--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο

- Από άλλες συνθετικές ίνες

5607 49 19 00

5607 49 90 00

5607 50

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m)

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

---- Πλεκτά

5607 49 11 00

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m)

-- Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

5607 41 00 00

- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο

-- Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

5607 21 00 00
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-- Άλλο

5606 00 99 00

- Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave

-- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες

- Λοιπά:

- Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5606 00 91 00

5606 00 10 00
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-- Από άλλες συνθετικές ίνες

- Λοιπά:

-- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
--- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
--- Άλλο

-- Άλλο

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή
χοντρά σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες:
- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

-- Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία

5607 50 90 00

5607 90

5607 90 20

5607 90 20 10

5607 90 90 00

5608

5608 11

---- Από νήματα

5608 11 19 00

---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

---- Από νήματα

5608 11 91 00

5608 11 99 00

--- Λοιπά:

---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

5608 11 11 00
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--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο

5607 50 30 00

--- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

---- Άλλο

5607 90 20 90

---- Πλεκτά

5607 50 19 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Λοιπά:

----- Άλλο

---- Άλλο

--- Άλλο

- Άλλο

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή
χοντρά σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 - ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και
έτοιμοι
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5608 19 19 00

5608 19 30 00

5608 19 90 00

5608 90 00 00

5609 00 00 00

5701

-- Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe», από συνθετικές ίνες, από
νήματα της κλάσης 5605 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο
-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε
φλοκωτά, έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια»,
«σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

5701 90 10 00

5702

5701 90 90 00
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- Από άλλες υφαντικές ύλες:

5701 90

5701 10 90 00

-- Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την
ονομασία «schappe»
-- Άλλο

5701 10 10 00

5701 10

57

----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

---- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

--- Δίχτυα έτοιμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Τάπητες Αxminster

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

--- Τάπητες Αxminster

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5702 31 10 00

5702 31 80 00

5702 32

5702 32 10 00

5702 32 90 00

5702 39 00 00

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- Τάπητες Αxminster

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

--- Τάπητες Αxminster

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Από βαμβάκι

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

5702 41

5702 41 10 00

5702 41 90 00

5702 42

5702 42 10 00

5702 42 90 00

5702 49 00

5702 49 00 10

5702 49 00 90

- Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα
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- Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι
στο χέρι
- Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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5702 20 00 00

5702 10 00 00
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-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5702 50 39 00

5702 50 90 00

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5702 92

5702 92 10 00

5702 92 90 00

5702 99 00 00

5703

5703 10 00 00

5703 20

5703 20 91 00

--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²
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--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

5703 20 19 00

-- Λοιπά:

--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

5703 20 11 00

-- Τυπωτά

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5702 91 00 00

- Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα

--- Από πολυπροπυλένιο

5702 50 31 00

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

- Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

5702 50 10 00
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- Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

--- Άλλο

5703 30 19 00

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ. ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

58
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- Από άλλες υφαντικές ύλες

5705 00 90 00

- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

5704 10 00 00

- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

5704

5705 00 30 00

-- Άλλο

5703 90 90 00

- Άλλο

-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

5703 90 10 00

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

5703 90

5705 00
5705 00 10 00

--- Άλλο

5703 30 89 00

5704 90 00 00

--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

5703 30 81 00

-- Λοιπά:

--- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

5703 30 11 00

-- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

5703 30
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-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)

-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

-- Υφάσματα σενίλλης

5801 22 00 00

5801 23 00 00

5801 24 00 00

5801 25 00 00

5801 26 00 00

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)

-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

-- Υφάσματα σενίλλης

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

-- Από λινάρι

-- Άλλο

5801 32 00 00

5801 33 00 00

5801 34 00 00

5801 35 00 00

5801 36 00 00

5801 90

5801 90 10 00

5801 90 90 00
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-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

5801 31 00 00

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

- Από βαμβάκι:

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη των κλάσεων 5802
ή 5806
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

- Λοιπά:

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Άλλο

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν
γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα
είδη των κλάσεων 6002 μέχρι 6006

- Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

5803 00 30 00

5803 00 90

5803 00 90 10

5803 00 90 90

5804

5804 10

--- Άλλο

-- Άλλο

5804 10 19 00

5804 10 90 00

- Δαντέλες με τη μηχανή

--- Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

5804 10 11 00
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- Από βαμβάκι

5803 00 10 00

-- Ομοιόμορφης ύφανσης

- Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες

5802 20 00 00

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806

-- Άλλο

5802 19 00 00

5803 00

-- Αλεύκαστα

5802 11 00 00

5802 30 00 00

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806. Φουντωτές
υφαντικές επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703
- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Με μηχανικά αδράχτια

--- Άλλο

- Δαντέλες με το χέρι

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

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες
παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

- Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα
βροχιδωτά σπογγώδους μορφής
- Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή
νήματα από καουτσούκ
- Άλλα είδη κορδελοποιίας

-- Από βαμβάκι:

--- Με πραγματικές ούγιες

--- Άλλο

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

5804 21 90 00

5804 29

5804 29 10 00

5804 29 90 00

5804 30 00 00

5805 00 00 00

5806

5806 10 00 00

5806 31 00

5806 31 00 10

5806 31 00 90

5806 32
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--- Με μηχανικά αδράχτια

5806 20 00 00

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

5804 21 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη

5810

5810 10

5807 90 10 00

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με
νήματα από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

-- Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο

5807 90

5809 00 00 00

- Λοιπά:

5807 10 90 00

- Άλλο

-- Άλλο

5807 10 10 00

5808 90 00 00

-- Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα

5807 10

5808 10 00 00

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε
τεμάχια, μη κεντημένα
- Υφασμένα

5807

-- Άλλο

- Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

5806 40 00 00

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
- Ταινιοπλέγματα σε τόπια

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5806 39 00 00

5808

--- Άλλο

5807 90 90 00

--- Με πραγματικές ούγιες

5806 32 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Άλλο

--- Άλλο

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

--- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

--- Άλλο

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από
υφαντικές ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές,
συγκρατημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της
κλάσης 5810
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ
ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

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· tracing cloth; Υφάσματα παρασκευασμένα για τη ζωγραφική. Υφάσματα
που έχουν σκληρυνθεί με γομάρισμα και παρόμοια υφάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται
για την πιλοποιία

5810 91 90 00

5810 92

5810 92 10 00

5810 92 90 00

5810 99

5810 99 10 00

5810 99 90 00

5811 00 00 00

5901
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--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

5810 91 10 00

59

-- Από βαμβάκι:

5810 91

- Άλλα κεντήματα

-- Αξίας που υπερβαίνει τα 35 EUR το kg καθαρού βάρους

5810 10 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5810 10 10 00
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-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

-- Άλλο

- Από πολυεστέρες

-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

-- Άλλο

- Λοιπά:

-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

-- Άλλο

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις
από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:
- Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

-- Εμποτισμένα

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

--- που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
--- Άλλο

- Με πολυουρεθάνη

5902 10

5902 10 10 00

5902 10 90 00

5902 20

5902 20 10 00

5902 20 90 00

5902 90

5902 90 10 00

5902 90 90 00

5903

5903 10

5903 10 10 00

5903 10 90

5903 10 90 10

5903 20

5903 10 90 90
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Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής
αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:
- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5902

5901 90 00 00

- Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για
τη βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις
- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5901 10 00 00
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--- που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
--- Άλλο

- Λοιπά:

-- Εμποτισμένα

5903 20 90 10

5903 90

5903 90 10 00

- Λοιπά:

-- Στα οποία το υπόθεμα αποτελείται από πίλημα με βελόνα

-- Άλλο

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:

- Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε
υπόθεμα
- Λοιπά:

-- Από λινάρι

-- Από γιούτα

5904 10 00 00

5904 90 00

5904 90 00 10

5904 90 00 90

5905 00

5905 00 10 00

5905 00 30 00

5905 00 50 00
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Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή
επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες
- Λινοτάπητες

5904

5903 90 99 00

--- Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την
καλή όψη
--- Άλλο

5903 90 91 00

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

5903 20 90 90

-- Εμποτισμένα

5903 20 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5903 20 10 00
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-- Άλλο

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:

- Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

5906

5906 10 00 00

-- Λοιπά:

--- Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού

--- Άλλο

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για
σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις
- Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επίχρισμα με βάση το λάδι

- Άλλο

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα,
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που
χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή
εξαρτήματα από άλλες ύλες
- Από συνθετικές ίνες:

-- Πυροσβεστικοί σωλήνες

5906 99

5906 99 10 00

5906 99 90 00

5907 00

5907 00 10 00

5907 00 90 00

5908 00 00 00

5909 00

5909 00 10

5909 00 10 10
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-- Πλεκτά

5906 91 00 00

- Λοιπά:

-- Από τεχνητές ίνες

5905 00 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5905 00 70 00
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- Από άλλες υφαντικές ύλες

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και διαποτισμένοι,
επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του
κεφαλαίου αυτού:
- Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα 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, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με
καουτσούκ και προορίζονται για την επικάλυψη των αδραχτιών

5910 00 00 00

5911

-- Άλλο

5911 20 00 90
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--- Από άλλες υφαντικές ύλες

5911 31 90 00

5911 31 19 00

---- Υφάσματα πιληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις
χαρτοποιητικές μηχανές
---- Άλλο

--- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Βάρους κατά m² κατώτερου των 650 g

5911 31 11 00

5911 31

-- Aπό kapron

5911 20 00 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)

- Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

5911 20 00

5911 10 00 00

-- Άλλο

5909 00 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5909 00 10 90
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-- Από πίλημα

-- Λοιπά:

--- που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
--- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ
τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά
- Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»

5911 90 10 00

5911 90 90

5911 90 90 10

60

6001

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

6001 29 00 00

6001 91 00 00

-- Από τεχνητές ίνες

6001 22 00 00

-- Από βαμβάκι

- Λοιπά:

-- Από βαμβάκι

6001 21 00 00

6001 10 00 00

5911 90 90 90
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- 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
- Λοιπά:

5911 40 00 00

- Υφάσματα βροχιδωτά

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

5911 32 90 00

5911 90

-- Με βάρος κατά m2 ίσο ή ανώτερο των 650 g/m2:

--- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5911 32 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5911 32
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-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001

- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν
νήματα από καουτσούκ
- Άλλο

6002

6002 40 00 00

- Από συνθετικές ίνες:

-- Δαντέλες Raschel

-- Άλλο

- Από τεχνητές ίνες

- Άλλο

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001
- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν
νήματα από καουτσούκ
- Άλλο

6003 20 00 00

6003 30

6003 30 10 00

6003 30 90 00

6003 40 00 00

6003 90 00 00

6004

6004 90 00 00
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- Από βαμβάκι

6003 10 00 00

6004 10 00 00

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 και
6002
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6003

6002 90 00 00

-- Από τεχνητές ίνες

6001 99 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6001 92 00 00
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-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

6005 21 00 00

6005 22 00 00

6005 23 00 00

6005 24 00 00

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και
παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα
--- Άλλο

-- Βαμμένα:

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και
παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα
--- Άλλο

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και
παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα
--- Άλλο

-- Τυπωμένες :

6005 31 50 00

6005 32

6005 32 10 00

6005 32 50 00

6005 33

6005 33 10 00

6005 33 50 00

6005 34

6005 33 90 00

6005 32 90 00
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--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6005 31 10 00

6005 31 90 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005 31

- Από συνθετικές ίνες:

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές
κατασκευής σιριτιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι 6004
- Από βαμβάκι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6005

ΣΟ 2008

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4952

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

- Λοιπά:

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Άλλο

Άλλα πλεκτά υφάσματα

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6005 42 00 00

6005 43 00 00

6005 44 00 00

6005 90

6005 90 10 00

6005 90 90 00

6006

6006 10 00 00

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

6006 23 00 00

6006 24 00 00

6006 31

-- Βαμμένα

6006 22 00 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

- Από συνθετικές ίνες:

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006 21 00 00

- Από βαμβάκι:

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005 41 00 00

- Από τεχνητές ίνες
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--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και
παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα
--- Άλλο

6005 34 90 00

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6005 34 50 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6005 34 10 00
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-- Βαμμένα:

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Λοιπά:

---- που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
--- Άλλο

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων:

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλο

-- Τυπωμένες :

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλο

6006 32

6006 32 10 00

6006 32 90

6006 32 90 10

6006 33

6006 33 10 00

6006 33 90 00

6006 34

6006 34 10 00

6006 34 90 00

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

6006 41 00 00

6006 42 00 00

6006 43 00 00

6006 32 90 90
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---- που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης των μηχανοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703 του ΕΣ
---- Άλλο

6006 31 90 10

- Από τεχνητές ίνες

--- Λοιπά:

6006 31 90 90

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6006 31 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6006 31 10 00
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-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
- Από άλλες υφαντικές ύλες:

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- 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 6104

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6101 20 90 00
6101 30

6101 30 10 00

6101 30 90 00
6101 90

6101 90 20 00

6101 90 80
6101 90 80 10

6101 90 80 90

6102

6102 10
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- Από βαμβάκι:

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή
αγόρια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

6101

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ ΠΛΕΚΤΑ

61

6101 20 10 00

- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

6101 20

-- Τυπωτά

6006 90 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6006 44 00 00
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-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
- Από άλλες υφαντικές ύλες:

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από
πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
- Κουστούμια-ταγιέρ

6102 20 90 00
6102 30

6102 30 10 00

6102 30 90 00
6102 90

6102 90 10 00

6102 90 90 00
6103

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6103 23 00 00

6103 29 00 00

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

6103 31 00 00

6103 32 00 00

- Ζακέτες

-- Από βαμβάκι

6103 22 00 00
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-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

6102 20 10 00

- Σύνολα

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη - Από άλλες υφαντικές ύλες
- Από βαμβάκι:

6103 10 00 00

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

6102 10 90 00
6102 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6102 10 10 00
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- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

--- άλλη.

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ),
παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6103 41 00

6103 41 00 10

6103 41 00 90

6103 42 00 00

6103 43 00 00

6103 49 00 00

6104

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Από βαμβάκι

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 19 00

6104 19 00 10

6104 19 00 90

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

6104 22 00 00

6104 23 00 00

6104 29 00

- Σύνολα

-- Από συνθετικές ίνες

6104 13 00 00
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-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Κουστούμια-ταγιέρ

-- Από συνθετικές ίνες

6103 39 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6103 33 00 00
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--- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 32 00 00

6104 33 00 00

6104 39 00 00

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 42 00 00

6104 43 00 00

6104 44 00 00

6104 49 00 00

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 52 00 00

6104 53 00 00

6104 59 00 00

6104 61 00
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-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 51 00 00

- Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 41 00 00

- Φορέματα

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 31 00 00

- Ζακέτες

--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 29 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6104 29 00 10
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--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από βαμβάκι:

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

--- Άλλο

-- Από συνθετικές ίνες:

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό,
για γυναίκες ή κορίτσια
- Από βαμβάκι

- Από τεχνητές ίνες

6104 62 00

6104 62 00 10

6104 62 00 90

6104 63 00

6104 63 00 10

6104 63 00 90

6104 69 00 00

6105
6105 10 00 00

6105 20

6105 20 10 00

6105 20 90 00

6105 90

6105 90 10 00

6105 90 90 00

6106

6106 10 00 00

6106 20 00 00
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--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

6104 61 00 90
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6104 61 00 10

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4959

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

-- Από λινάρι ή ραμί

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από
πλεκτό, για άντρες ή αγόρια
- Σλιπ και σώβρακα:

-- Από βαμβάκι

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6106 90 30 00

6106 90 50 00

6106 90 90 00

6107

6107 11 00 00

6107 12 00 00

6107 19 00 00

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6107 22 00 00

6107 29 00 00

-- 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
κορίτσια
- Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια :

6107 99 00 00

6108
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-- Από βαμβάκι

6107 91 00 00

- Λοιπά:

-- Από βαμβάκι

6107 21 00 00

- Νυχτικά και πιτζάμες:

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

6106 90 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6106 90

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4960

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 19 00 00

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 22 00 00

6108 29 00 00

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

--- Nυχτικά από συνθετικές ίνες

--- Άλλο (δώστε λεπτομέρειες)

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 32 00

6108 32 00 10

6108 32 00 90

6108 39 00 00

-- Από βαμβάκι

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

- Από βαμβάκι

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6108 92 00 00

6108 99 00 00

6109

6109 10 00 00

6109 90

6109 90 10 00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6108 91 00 00

- Λοιπά:

-- Από βαμβάκι

6108 31 00 00

- Νυχτικά και πιτζάμες:

-- Από βαμβάκι

6108 21 00 00

- Σλιπ και κιλότες

-- Από τεχνητές ίνες

6108 11 00 00
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-- Από μαλλί

--- Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 g ή
περισσότερο κατά μονάδα
--- Λοιπά:

---- Για άντρες ή αγόρια

---- Για γυναίκες ή κορίτσια

-- Από κατσίκα του Κασμίρ

--- Για άντρες ή αγόρια

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

-- Λοιπά:

--- Για άντρες ή αγόρια

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

- Από βαμβάκι:

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες -- Σου-πουλ

6110 11

6110 11 10 00

6110 11 30 00

6110 11 90 00

6110 12

6110 12 10 00

6110 12 90 00

6110 19

6110 19 10 00

6110 19 90 00

6110 20

6110 20 10 00

--- Για άντρες ή αγόρια

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 534

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σουπουλ, από πλεκτό
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6110

6110 20 91 00

-- Άλλο

-- Λοιπά:

-- Από τεχνητές ίνες

6109 90 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6109 90 30 00
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- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες:

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες -- Σου-πουλ

6110 30 10 00

-- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και
τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
-- Άλλο

- Από συνθετικές ίνες:

-- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και
τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
-- Άλλο

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

6111 20 10 00

6111 30

6111 30 10 00

6111 90

6111 90 19 00

6111 90 11 00

6111 30 90 00
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--- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και
τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
--- Άλλο

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από βαμβάκι:

6111 20

6111 20 90 00

-- Άλλο

-- Από λινάρι ή ραμί

6110 90 10 00

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη

- Από άλλες υφαντικές ύλες:

6110 90

6111

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

6110 30 99 00

6110 90 90 00

--- Για άντρες ή αγόρια

6110 30 91 00

-- Λοιπά:

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

6110 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6110 20 99 00
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-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Κουστούμια και σύνολα του σκι

6112 11 00 00

6112 12 00 00

6112 19 00 00

6112 20 00 00

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλο

6112 31 10 00

6112 31 90 00

6112 39

6112 39 10 00

6112 39 90 00

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες:

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

6112 41 10 00

6112 41 90 00

6112 49

6112 49 10 00
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-- Από συνθετικές ίνες:

6112 41

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια

-- Από συνθετικές ίνες:

6112 31

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια

-- Άλλο

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου,
από πλεκτό
- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης)

6112

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6111 90 90 00
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- Άλλο

Άλλα ενδύματα πλεκτά

- Από βαμβάκι

- Από τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη,
στα οποία περιλαμβάνονται και οι κάλτσες φλεβίτιδας, από πλεκτό:

- Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας)

-- Κάλτσες φλεβίτιδας από συνθετικές ίνες
-- Άλλο

6113 00 90 00

6114

6114 20 00 00

6114 30 00 00

6114 90 00 00

6115

6115 10

6115 10 10 00
6115 10 90 00

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex

6115 29 00 00

6115 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 537

-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο

6115 22 00 00

-- Από συνθετικές ίνες:

-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex

6115 21 00 00

- Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες)

--- Άλλο

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907
- Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906

6113 00
6113 00 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6112 49 90 00

ΣΟ 2008

12

12

12

8
12

12

12

12

12

8

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4965

--- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6115 30 19 00

6115 30 90 00

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες:

--- Μισές-κάλτσες

6115 95 00 00

6115 96

6115 96 10 00

---- Κάλτσες για γυναίκες

---- Άλλο

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6115 96 91 00

6115 96 99 00

6115 99 00 00

--- Λοιπά:

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6115 94 00 00

- Λοιπά:

--- Μισές-κάλτσες

6115 30 11 00

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4966

6117 80
6117 80 10 00
6117 80 80
6117 80 80 10
6117 80 80 90

6116 91 00 00
6116 92 00 00
6116 93 00 00
6116 99 00 00
6117
6117 10 00 00

6116 10
6116 10 20 00
6116 10 80 00

6116
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Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτά
- Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ
-- Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καουτσούκ
-- Άλλα
- Άλλα
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά
- Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και
παρόμοια είδη
- Άλλα εξαρτήματα
-- Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ
-- Άλλα
--- Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες
---άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

0
0
0

8

0

12
8
12

0
0
0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8,9
8,9
8,9
8,9

5
8

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4967

6201 91 00 00
6201 92 00 00
6201 93 00 00
6201 99 00 00

6201 11 00 00
6201 12
6201 12 10 00
6201 12 90 00
6201 13
6201 13 10 00
6201 13 90 00
6201 19 00 00

6201

6117 90 00 00
62

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 540

- Μέρη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΛΕΚΤΑ
Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203
- Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg
--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg
-- Από τεχνητές ίνες
--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg
--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

12
12
12

0
0
0
0

0
0

12
12

12
12
12
12

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

4968

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από τεχνητές ίνες

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6202 12 10 00

6202 12 90 00

6202 13

6202 13 10 00

6202 13 90 00

6202 19 00 00

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6202 91 00 00

6202 92 00 00

6202 93 00 00

6202 99 00 00
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-- Από βαμβάκι

6202 12

- Άλλα

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6202 11 00 00

6202

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4969

6203 29 11 00

6203 22
6203 22 10 00
6203 22 80 00
6203 23
6203 23 10 00
6203 23 80 00
6203 29

6203 11 00 00
6203 12 00 00
6203 19
6203 19 10 00
6203 19 30 00
6203 19 90 00

6203
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Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες
ή αγόρια
- Κουστούμια
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από βαμβάκι
--- Από τεχνητές ίνες
--- Άλλα
- Σύνολα
-- Από βαμβάκι
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από συνθετικές ίνες
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0

12
12

12

0
0

0
0
0

12
12
12

12
12

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4970

6203 41
6203 41 10 00

6203 39 11 00
6203 39 19 00
6203 39 90 00

6203 31 00 00
6203 32
6203 32 10 00
6203 32 90 00
6203 33
6203 33 10 00
6203 33 90 00
6203 39

6203 29 18 00
6203 29 30 00
6203 29 90 00
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---- Άλλα
--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
--- Άλλα
- Σακάκια
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από συνθετικές ίνες
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Εργασίας
---- Άλλα
--- Άλλα
- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

12
12

12

0

0
0
0

0
0

12
12

12
12
12

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12
12
12

4971

6203 43 31 00
6203 43 39 00

6203 43 11 00
6203 43 19 00

6203 42 51 00
6203 42 59 00
6203 42 90 00
6203 43

6203 42 31 00
6203 42 33 00
6203 42 35 00

6203 42 11 00

6203 41 30 00
6203 41 90 00
6203 42
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--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
--- Άλλα
-- Από βαμβάκι
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
---- Εργασίας
---- Άλλα
----- Από ύφασμα με την ονομασία «denim»
----- Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ
----- Άλλα
--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
---- Εργασίας
---- Άλλες
--- Άλλα
-- Από συνθετικές ίνες
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
---- Εργασίας
---- Άλλα
--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
---- Εργασίας
---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12
12

12
12

12
12
12

12
12
12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12
12

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

4972

6204 11 00 00
6204 12 00 00
6204 13 00 00
6204 19
6204 19 10 00

6203 49 31 00
6203 49 39 00
6203 49 50 00
6203 49 90 00
6204

6203 49 11 00
6203 49 19 00

6203 43 90 00
6203 49
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--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
----- Εργασίας
----- Άλλα
---- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
----- Εργασίας
----- Άλλες
---- Άλλα
--- Άλλα
Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ),
παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια
- Κουστούμια-ταγιέρ
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

12

0
0
0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

12
12
12

12
12
12
12

12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

4973

6204 31 00 00
6204 32
6204 32 10 00
6204 32 90 00

6204 29 11 00
6204 29 18 00
6204 29 90 00

6204 21 00 00
6204 22
6204 22 10 00
6204 22 80 00
6204 23
6204 23 10 00
6204 23 80 00
6204 29

6204 19 90 00

ΣΟ 2008

--- Άλλα
- Σύνολα
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από συνθετικές ίνες
--- Εργασίας
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Εργασίας
---- Άλλα
--- Άλλα
- Ζακέτες
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
--- Εργασίας
--- Άλλες
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

12
12

0
0
0

12
12
12

0
0
0

0
0

12
12

12
12
12

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

4974

6204 51 00 00
6204 52 00 00
6204 53 00 00
6204 59
6204 59 10 00

6204 41 00 00
6204 42 00 00
6204 43 00 00
6204 44 00 00
6204 49 00 00

6204 39 11 00
6204 39 19 00
6204 39 90 00

6204 33
6204 33 10 00
6204 33 90 00
6204 39
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-- Από συνθετικές ίνες
--- Εργασίας
--- Άλλες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Εργασίας
---- Άλλες
--- Άλλες
- Φορέματα
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

12

0
0
0
0
0
12
12
12

12
12
12
12
12

0
0
0

0
0

12
12

12
12
12

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4975

6204 63 11 00

6204 62 51 00
6204 62 59 00
6204 62 90 00
6204 63

6204 62 31 00
6204 62 33 00
6204 62 39 00

6204 62 11 00

6204 61
6204 61 10 00
6204 61 85 00
6204 62

6204 59 90 00
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--- Άλλες
- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
--- Άλλα
-- Από βαμβάκι
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
---- Εργασίας
---- Άλλα
----- Από ύφασμα με την ονομασία «denim»
----- Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ
----- Άλλα
--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
---- Εργασίας
---- Άλλες
--- Άλλα
-- Από συνθετικές ίνες
--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
---- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12

12
12
12

12
12
12

12

12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

0

0
0
0

0
0
0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

4976

6204 69 31 00
6204 69 39 00
6204 69 50 00
6204 69 90 00
6205
6205 20 00 00
6205 30 00 00
6205 90
6205 90 10 00

6204 69 11 00
6204 69 18 00

6204 63 31 00
6204 63 39 00
6204 63 90 00
6204 69

6204 63 18 00
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---- Άλλα
--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
---- Φόρμες εργασίας
---- Άλλες
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
---- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο
----- Εργασίας
----- Άλλα
---- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)
----- Εργασίας
----- Άλλες
---- Άλλα
--- Άλλα
Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια
- Από βαμβάκι
- Από τεχνητές ίνες
- Από άλλες υφαντικές ύλες
-- Από λινάρι ή ραμί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0

12
12
12

0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10
12
12
12

10
12

12
12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

4977

6207 91 00 00

6207 21 00 00
6207 22 00 00
6207 29 00 00

6207 11 00 00
6207 19 00 00

6206 10 00 00
6206 20 00 00
6206 30 00 00
6206 40 00 00
6206 90
6206 90 10 00
6206 90 90 00
6207

6205 90 80 00
6206
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-- Άλλα
Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή
κορίτσια
- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
- Από βαμβάκι
- Από τεχνητές ίνες
- Από άλλες υφαντικές ύλες
-- Από λινάρι ή ραμί
-- Άλλα
Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια
είδη, για άντρες ή αγόρια
- Σλιπ και σώβρακα
-- Από βαμβάκι
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Νυχτικά και πιτζάμες
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα
-- Από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12

12
12
12

0

0
0
0

0
0

0
0

12
12

12
12

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

12
12
12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12

4978

6208 91 00 00
6208 92 00 00
6208 99 00 00
6209
6209 20 00 00
6209 30 00 00

6208 21 00 00
6208 22 00 00
6208 29 00 00

6208 11 00 00
6208 19 00 00

6207 99
6207 99 10 00
6207 99 90 00
6208
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-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από τεχνητές ίνες
--- Άλλα
Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες,
ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για
γυναίκες ή κορίτσια
- Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Νυχτικά και πιτζάμες
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη
- Από βαμβάκι
- Από συνθετικές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0

10,5
10,5

0
0
0
12
12
12

12
12
12

0
0

0
0

12
12

12
12

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4979

6211 32 31 00

6211 32
6211 32 10 00

6211 11 00 00
6211 12 00 00
6211 20 00 00

6209 90
6209 90 10 00
6209 90 90 00
6210
6210 10
6210 10 10 00
6210 10 90 00
6210 20 00 00
6210 30 00 00
6210 40 00 00
6210 50 00 00
6211
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- Από άλλες υφαντικές ύλες
-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Άλλα
Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907
- Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603
-- Από προϊόντα της κλάσης 5602
-- Από προϊόντα της κλάσης 5603
- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 μέχρι 6201 19
- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19
- Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια
- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια
Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου.
Άλλα ενδύματα
- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου
-- Για άντρες ή αγόρια
-- Για γυναίκες ή κορίτσια
- Κουστούμια και σύνολα του σκι
- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια
-- Από βαμβάκι
--- Ενδύματα εργασίας
--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0

10
12
12
12
12
12

12

12

0

0

0
0
0

0
0

10
10,5

12
12
12

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4980

--- Άλλα

-- Από τεχνητές ίνες

--- Ενδύματα εργασίας

6211 32 90 00

6211 33

6211 33 10 00

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6211 33 90 00

6211 39 00 00

6211 41 00 00

----- Κάτω μέρη

6211 33 42 00

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

6211 33 41 00

6211 33 31 00

----- Κάτω μέρη

6211 32 42 00
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--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

6211 32 41 00

ΣΟ 2008

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4981

6211 43 41 00
6211 43 42 00
6211 43 90 00
6211 49 00 00

6211 43 31 00

6211 42 41 00
6211 42 42 00
6211 42 90 00
6211 43
6211 43 10 00

6211 42 31 00

6211 42
6211 42 10 00
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-- Από βαμβάκι
--- Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας
--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
---- Από ένα και το αυτό ύφασμα
---- Άλλα
----- Άνω μέρη
----- Κάτω μέρη
--- Άλλα
-- Από τεχνητές ίνες
--- Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας
--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα
---- Από ένα και το αυτό ύφασμα
---- Άλλα
----- Άνω μέρη
----- Κάτω μέρη
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12
12
12
12

0
0
0
0

0

0

12
12

0
0
0

12
12
12

0

0

12
12

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4982

6214 10 00 00
6214 20 00 00
6214 30 00 00
6214 40 00 00
6214 90 00 00
6215
6215 10 00 00
6215 20 00 00

6212 10 90 00
6212 20 00 00
6212 30 00 00
6212 90 00 00
6213
6213 20 00 00
6213 90 00 00
6214

6212 10
6212 10 10 00

6212
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Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και
γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά
- Στηθόδεσμοι και μπούστα
-- Που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση περιέχοντα ένα
στηθόδεσμο ή ένα μπούστο και ένα σλιπ.
-- Άλλα.
- Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες
- Συνδυασμοί
- Άλλα
Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης
- Από βαμβάκι
- Από άλλες υφαντικές ύλες
Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και
βελάκια και παρόμοια είδη
- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι
- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας
- Από συνθετικές ίνες
- Από τεχνητές ίνες
- Από άλλες υφαντικές ύλες
Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες
- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι
- Από τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0

6,3
6,3

0
0

10
10
8
8
8
8
8

0
0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4983

6301 40 10 00
6301 40 90 00

6301 20 10 00
6301 20 90 00
6301 30
6301 30 10 00
6301 30 90 00
6301 40

6301
6301 10 00 00
6301 20

6217 10 00 00
6217 90 00 00
63

6217

6215 90 00 00
6216 00 00 00
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- Από άλλες υφαντικές ύλες
Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)
Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6212
- Συμπληρώματα
- Μέρη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 - ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ
I. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ
Κλινοσκεπάσματα
- Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό
- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή
τρίχες εκλεκτής ποιότητας
-- Πλεκτά
-- Άλλα
- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι
-- Πλεκτά
-- Άλλα
- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από
συνθετικές ίνες
-- Πλεκτά
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

12
7,5
12
12

0
0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

12
12

6,9

6,3
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
6,3
7,6

4984

6302 31 00 00
6302 32
6302 32 10 00
6302 32 90 00
6302 39
6302 39 20
6302 39 20 10
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- Άλλα κλινοσκεπάσματα
-- Πλεκτά
-- Άλλα
Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας
- Πανικά κρεβατιού πλεκτά
- Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες:
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από λινάρι ή ραμί
--- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα πανικά κρεβατιού
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από λινάρι ή ραμί
---- από λινάρι

6301 90
6301 90 10 00
6301 90 90 00
6302
6302 10 00 00

6302 21 00 00
6302 22
6302 22 10 00
6302 22 90 00
6302 29
6302 29 10 00
6302 29 90 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0

0

6,9
10

10

0
0

12
10
12

0
0

6,9
12

0

12

0

0
0

12
12

12

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4985

6302 91 00 00
6302 93
6302 93 10 00
6302 93 90 00
6302 99
6302 99 10 00
6302 99 90 00

6302 51 00 00
6302 53
6302 53 10 00
6302 53 90 00
6302 59
6302 59 10 00
6302 59 90 00
6302 60 00 00

6302 39 20 90
6302 39 90 00
6302 40 00 00
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---- από ραμί
--- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Πανικά τραπεζιού πλεκτά
- Άλλα πανικά τραπεζιού
-- Από βαμβάκι
-- Από τεχνητές ίνες
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από λινάρι
--- Άλλα
- Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι
- Άλλα
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από λινάρι
--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

6,9
12
12
12

0
0
0

12
12
12

0

0
0

6,9
12

12

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12
12
12

4986

6304 91 00 00

6304 11 00 00
6304 19
6304 19 10 00
6304 19 30 00
6304 19 90 00

6303 91 00 00
6303 92
6303 92 10 00
6303 92 90 00
6303 99
6303 99 10 00
6303 99 90 00
6304

6303 12 00 00
6303 19 00 00

6303
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Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων
και γύροι κρεβατιών
- Πλεκτά
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα
-- Από βαμβάκι
-- Από συνθετικές ίνες
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Από μη υφασμένα υφάσματα
--- Άλλα
Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404
- Καλύμματα κρεβατιού
-- Πλεκτά
-- Άλλα
--- Από βαμβάκι
--- Από λινάρι ή ραμί
--- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα
-- Πλεκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12

0

0
0
0

12
12
12

0
0

6,9
12

0

0
0

6,9
12

12

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12

12
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

4987

6305 33 91 00
6305 33 99 00

6305 32 81 00
6305 32 89 00
6305 32 90 00
6305 33
6305 33 10 00

6305 32 11 00

6305 32

6305 10 10 00
6305 10 90 00
6305 20 00 00

6304 92 00 00
6304 93 00 00
6304 99 00 00
6305
6305 10

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 560

-- Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι
-- Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες
-- Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες
Σάκοι και σακίδια συσκευασίας
- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303
-- Μεταχειρισμένα
-- Άλλα
- Από βαμβάκι
- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες
-- Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία
--- Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από
πολυπροπυλένιο
---- Πλεκτά
---- Άλλα
----- Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m²
----- Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m²
--- Άλλα
-- Άλλα, από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο
--- Πλεκτά
--- Άλλα
---- Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m²
---- Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

4
4
4

0
0
0

0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

7,2
7,2
7,2

12

2
4
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
12
12
12

4988

6307 10 10 00
6307 10 30 00

6306 91 00 00
6306 99 00 00
6307
6307 10

6306 22 00 00
6306 29 00
6306 29 00 10
6306 29 00 90
6306 30 00 00
6306 40 00 00

6306 12 00 00
6306 19 00 00

6305 39 00 00
6305 90 00 00
6306
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-- Άλλα
- Από άλλες υφαντικές ύλες
Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία
για βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση
- Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Σκηνές
-- Από συνθετικές ίνες
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- από βαμβάκι
--- από άλλες υφαντικές ύλες
- Ιστία
- Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα
- Άλλα
-- Από βαμβάκι
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)
- Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και
παρόμοια είδη καθαρισμού
-- Πλεκτά
-- Από υφάσματα μη υφασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12
6,9

0
0

0
0

0
0
0
0

12
5
12
12
2
10

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

10

5
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
7,2
2

4989

6310 10
6310 10 10 00
6310 10 30 00
6310 10 90 00
6310 90 00 00

6309 00 00
6309 00 00 10
6309 00 00 20
6309 00 00 90
6310

6308 00 00 00

6307 90 91 00
6307 90 99 00

6307 10 90 00
6307 20 00 00
6307 90
6307 90 10 00
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-- Άλλα
- Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα
- Άλλα
-- Πλεκτά
-- Άλλα
--- Από πίλημα
--- Άλλα
II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ
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 ΜΕΓAΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ
Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη
- Υποδήματα
- Ρουχισμός, εξαρτήματα ρουχισμού και μέρη τους
- Άλλα
Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή υπολειμμάτων ή
άχρηστων ειδών
- Διαλεγμένα
-- Από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς
-- Από λινάρι ή από βαμβάκι
-- Από άλλες υφαντικές ύλες
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

5,3
5,3
5,3

12

0
0
0
0

5
5
5

0

0
0

0

12
6,3
6,3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
7,7
6,3

4990

6402 12
6402 12 10 00
6402 12 90 00

6401 92
6401 92 10 00
6401 92 90 00
6401 99 00 00
6402

6401 10 10 00
6401 10 90 00

6401 10

64
6401

XII
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ΤΜΗΜΑ XII - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ. ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΗΛΙΟ.ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64 - ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ
Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή
από πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με
ραφή ή με καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη
που έχουν συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους
- Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από
μέταλλο
-- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ
-- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη
- Άλλα υποδήματα
-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο
--- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ
--- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη
-- Άλλα
Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από
πλαστική ύλη
- Υποδήματα αθλητισμού
-- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι
--- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι)
--- Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10
10

10
10
10

10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4991

6402 99 96 00

6402 99 93 00

6402 99 91 00

6402 99 39 00
6402 99 50 00

6402 99 31 00

6402 99 10 00

6402 91
6402 91 10 00
6402 91 90 00
6402 99
6402 99 05 00

6402 19 00 00
6402 20 00 00
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-- Άλλα
- Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με
θηλυκωτήρια
- Άλλα υποδήματα
-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο
--- που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
--- Άλλα
-- Άλλα
--- που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο
--- Άλλα
---- Με το πάνω μέρος από καουτσούκ
---- Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη
----- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές
------ Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι
ανώτερο των 3 cm
------ Άλλα
----- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
----- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
------ Κατώτερου των 24 cm
------ Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως
υποδήματα για γυναίκες
------- Άλλα
-------- Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10

10
10

10

0

0

0

0
0

0

0

0

10
10

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10
10

4992

6403 51 15 00

6403 51 11 00

6403 51
6403 51 05 00

6403 40 00 00

6403 12 00 00
6403 19 00 00
6403 20 00 00

6402 99 98 00
6403
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-------- Γυναικεία
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό
- Υποδήματα αθλητισμού
-- Υποδήματα χιονοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι
-- Άλλα
- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται
από λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και
περιβάλλουν το μεγάλο δάκτυλο
- Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από
μέταλλο
- Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό
-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο
--- Με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος
--- Άλλα
---- Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους
----- Κατώτερου των 24 cm
----- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------ Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10

10

10
10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

0

0

0

0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

4993

6403 59 95 00

6403 59 91 00

6403 59 35 00
6403 59 39 00
6403 59 50 00

6403 59 31 00

6403 59 11 00

6403 51 95 00
6403 51 99 00
6403 59
6403 59 05 00

6403 51 91 00

6403 51 19 00
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------ Γυναικεία
---- Άλλα με εσωτερικά πέλματα μήκους
----- Κατώτερου των 24 cm
----- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------ Ανδρικά
------ Γυναικεία
-- Άλλα
--- Με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος
--- Άλλα
---- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές
----- Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι
ανώτερο των 3 cm
----- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
------ Κατώτερου των 24 cm
------ Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------- Ανδρικά
------- Γυναικεία
---- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
---- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
----- Κατώτερου των 24 cm
----- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------ Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10
10
10

10

0

0

0
0
0

0

0

0

10

10

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

4994

6403 91 96 00

6403 91 93 00

6403 91 91 00

6403 91 16 00
6403 91 18 00

6403 91 13 00

6403 91 11 00

6403 91
6403 91 05 00

6403 59 99 00
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------ Γυναικεία
- Άλλα υποδήματα
-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο
--- Με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος
--- Άλλα
---- Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους
----- Κατώτερου των 24 cm
----- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------ Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως
υποδήματα για γυναίκες
------ Άλλα
------- Ανδρικά
- - - - - - Γυναικεία
- - - Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
---- Κατώτερου των 24 cm
---- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
----- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα
για γυναίκες
----- Άλλα
------ Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10

10
10

10

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

0

0

0

0
0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

4995

6403 99 96 00

6403 99 93 00

6403 99 91 00

6403 99 36 00
6403 99 38 00
6403 99 50 00

6403 99 33 00

6403 99 31 00

6403 99 11 00

6403 91 98 00
6403 99
6403 99 05 00
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------ Γυναικεία
-- Άλλα
--- Με κύρια πέλματα από ξύλο χωρίς εσωτερικά πέλματα και με προστατευτικό κάλυμμα των
δακτύλων από μέταλλο στο μπροστινό μέρος
--- Άλλα
--- Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές
---- Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο
των 3 cm
---- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα μήκους
----- Κατώτερου των 24 cm
------ Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
------- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως
υποδήματα για γυναίκες
------- Άλλα
------- Ανδρικά
------- Γυναικεία
--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
--- Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους
---- Κατώτερου των 24 cm
---- Ίσου ή ανώτερου των 24 cm
----- Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα
για γυναίκες
----- Άλλα
------ Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

10

10

10
10
10

10

10

0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

10

10

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

4996

6405 20 91 00
6405 20 99 00
6405 90
6405 90 10 00

6404 19
6404 19 10 00
6404 19 90 00
6404 20
6404 20 10 00
6404 20 90 00
6405
6405 10 00 00
6405 20
6405 20 10 00

6404 11 00 00

6403 99 98 00
6404
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------ Γυναικεία
Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες
- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη
-- Υποδήματα αθλητισμού. Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και
παρόμοια υποδήματα
-- Άλλα
--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
--- Άλλα
- Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
-- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
-- Άλλα
Άλλα υποδήματα
- Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
- Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες
-- Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό
-- Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες
--- Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου
--- Άλλα
- Άλλα
-- Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

10

10

0

10

0
0

0
0

10
10

10
10

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10
10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

4997

6406 99 50 00
6406 99 60 00
6406 99 80 00

6406 91 00 00
6406 99
6406 99 10 00
6406 99 30 00

6406 10 11 00
6406 10 19 00
6406 10 90 00
6406 20
6406 20 10 00
6406 20 90 00

6406 10

6405 90 90 00
6406
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-- Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες
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
- Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα του πίσω μέρους
και της μύτης των υποδημάτων
-- Από δέρμα φυσικό
--- Πάνω τμήματα
--- Μέρη πάνω τμήματος
-- Από άλλες ύλες
- Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη
-- Από καουτσούκ
-- Από πλαστική ύλη
- Άλλα
-- Από ξύλο
-- Από άλλες ύλες
--- Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών
--- Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι
στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη και που δεν έχουν εξωτερικά
πέλματα
--- Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινηθούν
--- Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο
--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0
0

10
10
10
10
10

0

0
0

10
10
10

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10
10
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

4998

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

Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε
ύλη, αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα

6501 00 00 00

6502 00 00 00

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

- Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού

- Άλλα

-- Από πίλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους
δίσκους της κλάσης 6501

6505

6505 10 00 00

6505 90

6505 90 05 00

-- Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο

-- Άλλα

6505 90 30 00

6505 90 80 00
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-- Μπερέ, μπονέ (σκούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα
κεφαλής

6505 90 10 00

-- Άλλα

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών,
από κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

6504 00 00 00

[6503]

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

65

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

4999

6601 99 11 00

6601 91 00 00
6601 99

6601 10 00 00

6601

66

6506 99 90 00
6507 00 00 00

6506 91 00 00
6506 99
6506 99 10 00

6506
6506 10
6506 10 10 00
6506 10 80 00
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Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα
- Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας
-- Από πλαστική ύλη
-- Από άλλες ύλες
- Άλλα
-- Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη
-- Από άλλες ύλες
--- Από πίλημα από τρίχες ή από μαλλί και τρίχες, κατασκευασμένα από τις καμπάνες ή τους
δίσκους της κλάσης 6501
--- Άλλα
Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και
υποσάγωνα, για την πιλοποιία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 - ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ),
ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ
Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη
βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη)
- Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη
- Άλλα
-- Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή
-- Άλλα
--- Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες
---- Από τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5000

6702 10 00 00
6702 90 00 00
6703 00 00 00

6702

6701 00 00 00

6603 90
6603 90 10 00
6603 90 90 00
67

6601 99 19 00
6601 99 90 00
6602 00 00 00
6603
6603 20 00 00
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---- Από άλλες υφαντικές ύλες
--- Άλλα
Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη
Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602
- Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή
και τον ήλιο
- Άλλα
-- Λαβές κοινές και σφαιρικές
-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ
ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά,
πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους
κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών
Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά, και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή
καρπούς τεχνητούς
- Από πλαστικές ύλες
- Από άλλες ύλες
Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες,
λευκασμένες ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες,
παρασκευασμένες για την κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κατηγορία
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κατάργησης
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3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10
10
10

5001

6802 21 00 00
6802 23 00 00

6802 10 00 00

6802

6801 00 00 00

68

6704 11 00 00
6704 19 00 00
6704 20 00 00
6704 90 00 00
XIII

6704
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Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφάλης
ανθρώπου, από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Από συνθετικές υφαντικές ύλες
-- Περούκες πλήρεις
-- Άλλα
- Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου
- Από άλλες ύλες
ΤΜΗΜΑ XIII - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ, ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ
Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ
Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από
φυσικές πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801.
Κύβοι, ψηφίδες και 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
- 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
-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
-- Γρανίτης
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6803 00 10 00
6803 00 90 00

6802 99 90 00
6803 00

6802 93 90 00
6802 99
6802 99 10 00

6802 91
6802 91 10 00
6802 91 90 00
6802 92
6802 92 10 00
6802 92 90 00
6802 93
6802 93 10 00

6802 29 00 00
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-- Άλλες πέτρες
- Άλλα
-- Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο
--- Αλάβαστρο στιλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργασμένο, όχι όμως γλυπτό
--- Άλλα
-- Άλλες ασβεστούχες πέτρες
--- Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές
--- Άλλες
-- Γρανίτης
--- Στιλβωμένος, διακοσμημένος ή αλλιώς κατεργασμένος, όχι όμως γλυπτός, με καθαρό βάρος ίσο
ή ανώτερο των 10 kg
--- Άλλος
-- Άλλες πέτρες
--- Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό
βάρος ίσο ή ανώτερο των 10 kg
--- Άλλες
Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο
σχιστόλιθο
- Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις
- Άλλοι
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5

5003

6805 10 00
6805 10 00 10

6804 22 12 00
6804 22 18 00
6804 22 30 00
6804 22 50 00
6804 22 90 00
6804 23 00 00
6804 30 00 00
6805

6804 21 00 00
6804 22

6804 10 00 00

6804
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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
- Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών
- Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη
-- Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο
-- Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες
--- Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης
---- Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες
----- Μη ενισχυμένα
----- Ενισχυμένα
---- Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα
---- Από άλλες ύλες
--- Άλλα
-- Από φυσικές πέτρες
- Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι
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
- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο
-- Για ξηρή λείανση
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6806 20 10 00
6806 20 90 00
6806 90 00 00

6806 20

6806 10 00 00

6805 10 00 90
6805 20 00
6805 20 00 10
6805 20 00 90
6805 30
6805 30 10 00
6805 30 20 00
6805 30 80
6805 30 80 10
6805 30 80 90
6806
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-- Άλλα
- Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο
-- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Άλλα
- Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες
-- Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι
-- Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες
-- Άλλα
--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
--- Άλλα
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
θερμικών ή ηχητικών μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των
κλάσεων 6811, 6812 ή του κεφαλαίου 69
- Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά
μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους
- Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά
προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους
-- Άργιλοι διογκωμένοι
-- Άλλα
- Άλλα
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5005

6809 11 00 00
6809 19 00 00
6809 90 00 00

6809

6807 10 10 21
6807 10 10 29
6807 10 10 90
6807 10 90 00
6807 90 00
6807 90 00 10
6807 90 00 90
6808 00 00 00

6807
6807 10
6807 10 10
6807 10 10 10
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Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)
- Σε κυλίνδρους
-- Είδη επενδύσεων
--- Με βάση από χαρτόνι
--- Με βάση από αμίαντο, υαλοΐνες ή πολυμερείς ίνες
---- Επικαλυμμένα και από τις δύο όψεις με ασφαλτούχο μίγμα τροποποιημένο με πολυμερή
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα
- Άλλα
-- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Άλλα
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
- Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα
-- Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο
-- Άλλα
- Άλλα τεχνουργήματα
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5006

6810 91
6810 91 10 00
6810 91 90 00
6810 99 00 00
6811
6811 40 00
6811 40 00 10

6810 19 31 00
6810 19 39 00
6810 19 90 00

6810 11 90 00
6810 19
6810 19 10 00

6810 11
6810 11 10 00
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Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα
- Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη
-- Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική
--- Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους
κ.λπ.]
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Κεραμίδια
--- Πλακάκια
---- Από σκυρόδεμα
---- Άλλα
--- Άλλα
- Άλλα τεχνουργήματα
-- Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών
--- Στοιχεία δαπέδου
--- Άλλα
-- Άλλα
Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια
- Που περιέχουν αμίαντο
-- πλάκες κυματοειδείς· σωλήνες, αγωγοί και εξαρτήματά τους
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5007

6812 91 00 00

6812 80 90
6812 80 90 10
6812 80 90 30
6812 80 90 90

6812 80
6812 80 10 00

6811 82 90 00
6811 83 00 00
6811 89 00 00
6812

6811 81 00 00
6811 82
6811 82 10 00

6811 40 00 90
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-- άλλα
- Που δεν περιέχουν αμίαντο
-- Πλάκες κυματοειδείς
-- Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη
--- Σχιστόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν
υπερβαίνουν τα 40 cm × 60 cm
--- Άλλα
-- Αγωγοί, σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων
-- Άλλα τεχνουργήματα
Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το
ανθρακικό μαγνήσιο. Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα,
υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813
- Από κροκιδόλιθο
-- Επεξεργασμένος, σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο
-- Άλλα
---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
---- Άλλα
- Άλλα
-- Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5

0
0
5

5

0

0
0
0

0

0
3
0

0

5
5
10
5

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
5

5008

6813 20 00
6813 20 00 10
6813 20 00 30

6812 99 90
6812 99 90 10
6812 99 90 30
6812 99 90 90
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6812 93 00 10
6812 93 00 30
6812 93 00 90
6812 99
6812 99 10 00

6812 92 00 00
6812 93 00
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-- Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα
-- Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε
κυλίνδρους
---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
---- Άλλα
-- Άλλα:
--- Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες· μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το
ανθρακικό μαγνήσιο
--- Άλλα
---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
---- Άλλα
Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη
συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον
αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες
- Που περιέχουν αμίαντο
--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
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--- Άλλα
- Που δεν περιέχουν αμίαντο
-- Παρεμβύσματα φρένων
--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
-- Για χρήση σε πολιτικά αεροσκάφη
--- Άλλα
Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται
και ο συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί,
χαρτόνι ή άλλες ύλες
- Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω
σε υπόθεμα
- Άλλα
Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες
άνθρακα τα τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Τεχνουργήματα από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές
-- Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα
-- Άλλα
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- Τεχνουργήματα από τύρφη
- Άλλα τεχνουργήματα
-- Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη
-- Άλλα
--- Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό
--- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ
I. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ
ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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
- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται
χωριστά ή μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr2O3
- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Αl2O3),
διοξείδιο του πυριτίου (SiO2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών
-- Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO2)
-- Άλλα
--- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7 % και λιγότερο από 45 % οξείδιο του αργιλίου
(αλουμίνα) (Al2O3)
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--- Άλλα
- 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
- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα
προϊόντα αυτά
- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα (Al2O3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό
αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3)
-- Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2O3)
- Άλλα
-- Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα
προϊόντα αυτά
-- Άλλα
II. ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα,
τούβλα με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη
- Τούβλα για την οικοδομική
- Άλλα
Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική
ύλη, και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή
- Κεραμίδια
- Άλλα
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Σωλήνες, υδρορρόες και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη
Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από
κεραμευτική ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε
σμαλτωμένα, από κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα
- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το
ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η
πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm
- Άλλα
-- Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»
-- Άλλα
--- Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)
--- Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης
--- 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
ύλη, έστω και σε υπόθεμα
- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το
ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η
πλευρά είναι μικρότερη από 7 cm
-- Από κοινή γη
-- Άλλα
- Άλλα
-- Από κοινή γη
--- Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»
--- Άλλα, μέγιστου πάχους
---- Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm
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---- Που υπερβαίνει τα 15 mm
-- Άλλα
--- Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»
--- Άλλα
---- Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 cm²
---- Άλλα
----- Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)
----- Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης
----- 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 κεραμευτική
ύλη
- Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις
-- Από πορσελάνη
-- Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας Mohs
-- Άλλα
- Άλλα
Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη
- Από πορσελάνη
- Άλλα
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Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από πορσελάνη
- Είδη για το σερβίρισμα του τραπεζιού ή την κουζίνα
- Άλλα
Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη
- Από κοινή γη
- Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)
- Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης
- Άλλα
Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη
- Από πορσελάνη
- Άλλα
-- Από κοινή γη
-- Άλλα
--- Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)
--- Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης
--- Άλλα
Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη
- Από πορσελάνη
- Άλλα
-- Από κοινή γη
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-- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 - ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ
Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα
- Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί
- Γυαλί σε μάζα
-- Οπτικό γυαλί
-- Άλλο
Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη
κατεργασμένα
- Σφαιρίδια
- Ράβδοι ή βέργες
-- Από οπτικό γυαλί
-- Άλλα
- Σωλήνες
-- Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου
-- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C
-- Άλλοι
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Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένο σε συγκεκριμένα σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς
απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε άλλη
κατεργασία
- Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα
-- Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές, επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ)
ή με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση
--- Από οπτικό γυαλί
--- Άλλα
---- Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Από οπτικό γυαλί
--- Άλλα
- Πλάκες και φύλλα οπλισμένα
- Είδη καθορισμένης μορφής
Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι
αλλιώς κατεργασμένο
- Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή με ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση
-- Οπτικό γυαλί
-- Άλλα
--- Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση
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--- Άλλα
- Άλλο γυαλί
-- Οπτικό γυαλί
-- Γυαλί θερμοκηπίων
-- Άλλα, πάχους
--- Που δεν υπερβαίνει τα 2,5 mm
--- Που υπερβαίνει τα 2,5 mm
Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με ισοπεδωμένη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με
απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο
- Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση
-- Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση
-- Άλλο, πάχους
--- Που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
--- Που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
--- Που υπερβαίνει τα 4,5 mm
- Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο
-- Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο
--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
--- Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10
10
10

10
10
10

10

3
3
3

3
3
3

3

3
3

3
3

10
10
10
10

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

5018

7007 11 10 10
7007 11 10 90
7007 11 90 00
7007 19
7007 19 10 00
7007 19 20 00

7007 11 10

7007 11

7006 00 10 00
7006 00 90 00
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7005 29
7005 29 25 00
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7005 29 80 00
7005 30 00 00
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-- Άλλο
--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm
--- Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm
--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm
- Κρύσταλλο οπλισμένο
Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο,
σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες
- Οπτικό γυαλί
- Άλλο
Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από
συγκολλημένα φύλλα
- Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή
-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη,
πλοία ή άλλα οχήματα
--- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και
στους ελκυστήρες
---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Σμαλτωμένα
--- Χρωματισμένα στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανή, επιστρωμένα με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση
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7009 10 00
7009 10 00 10

7008 00 89 00
7009

7008 00 81 00

7007 21 20 10
7007 21 20 30
7007 21 20 90
7007 21 80 00
7007 29 00 00
7008 00
7008 00 20 00

7007 21 20

7007 21

7007 19 80 00
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--- Άλλα
- Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα
-- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη,
πλοία ή άλλα οχήματα
--- Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και
στους ελκυστήρες
----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
---- Ανεμοφράκτες (παρμπρίζ), χωρίς πλαίσιο, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη
----- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα
Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες
- Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση
- Άλλες
-- Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περιμετρό τους και
χωρισμένες από στρώμα, αέρα, άλλα αέρια ή κενό
-- Άλλες
Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί
καθρέφτες
- Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα
-- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης μηχανοκίνητων οχημάτων
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7010 90 31
7010 90 31 10

7010 90 21 00

7010 10 00 00
7010 20 00 00
7010 90
7010 90 10
7010 90 10 10
7010 90 10 90

7009 91 00 00
7009 92 00 00
7010

7009 10 00 90
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-- Άλλα
- Άλλα
-- Χωρίς πλαίσιο
-- 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,
από γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί
- Φύσιγγες
- Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού
- Άλλα
-- Φιάλες για αποστείρωση
--Ονομαστικής χωρητικότητας έως 0,15 L
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Που αποτελούνται απο κύλινδρο
--- Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική
---- Ίση ή ανώτερη των 2,5 l
----- Φιάλες για προϊόντα διατροφής ή ποτά από γυαλί μη χρωματισμένο
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7010 90 71
7010 90 71 10

7010 90 61 00
7010 90 67 00

7010 90 51 00
7010 90 53 00
7010 90 55 00
7010 90 57 00

7010 90 41 00
7010 90 43 00
7010 90 45 00
7010 90 47 00

7010 90 31 90
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----- Άλλα
---- Κατώτερη των 2,5 l
----- Για προϊόντα διατροφής ή ποτά
------ Φιάλες
------- Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική
-------- Ίση ή μεγαλύτερη των 1 l
-------- Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l
-------- Ίση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l
-------- Κατώτερη του 0,15 l
------- Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική
-------- Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l
-------- Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l
-------- Ίση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l
-------- Κατώτερη του 0,15 l
------ Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική
------- Ίση ή μεγαλύτερη του 0,25 l
------- Κατώτερη του 0,25 l
----- Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική
------ Που υπερβαίνει τα 0,055 l
------- Που δεν υπερβαίνει τα 0,15 l
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7013 22
7013 22 10 00
7013 22 90 00
7013 28
7013 28 10 00

7013 10 00 00

7011 10 00 00
7011 20 00 00
7011 90 00 00
[7012]
7013

7010 90 91 00
7010 90 99 00
7011

7010 90 71 90
7010 90 79 00
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Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής
διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018
- Αντικείμενα υαλοκεραμικά
- Ποτήρια με πόδι, άλλα από τα υαλοκεραμικά
-- Από μολυβδούχο κρύσταλλο
--- Που γίνονται με το χέρι
--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
-- Άλλα
--- Που γίνονται με το χέρι

------- Άλλα
------ Που δεν υπερβαίνει τα 0,055 l
----- Για άλλα προϊόντα
------ Από γυαλί μη χρωματισμένο
------ Από γυαλί χρωματισμένο
Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα,
για ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια
- Για τον ηλεκτρικό φωτισμό
- Για καθοδικούς σωλήνες
- Άλλα
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7013 37 91 00

7013 37 51 00
7013 37 59 00

7013 33 91 00
7013 33 99 00
7013 37
7013 37 10 00

7013 33 11 00
7013 33 19 00

7013 33

7013 28 90 00
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--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
- Άλλα ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά
-- Από μολυβδούχο κρύσταλλο
--- Που γίνονται με το χέρι
---- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα
---- Άλλα
--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
---- Λαξευμένα (tailles) ή αλλιώς διακοσμημένα
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή
--- Άλλα
---- Που γίνονται με το χέρι
----- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα
----- Άλλα
---- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
----- Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα
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7013 91
7013 91 10 00
7013 91 90 00
7013 99 00 00

7013 49 91 00
7013 49 99 00

7013 49
7013 49 10 00

7013 41
7013 41 10 00
7013 41 90 00
7013 42 00 00

7013 37 99 00
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----- Άλλα
- Aντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα
από τα υαλοκεραμικά
-- Από μολυβδούχο κρύσταλλο
--- Που γίνονται με το χέρι
--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
-- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 x 10-6 ανά k Kelvin
μεταξύ 0°C και 300°C
-- Άλλα
--- Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή
--- Από άλλο γυαλί
---- Που γίνονται με το χέρι
---- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
- Άλλα αντικείμενα
-- Από μολυβδούχο κρύσταλλο
--- Που γίνονται με το χέρι
--- Που γίνονται με μηχανικά μέσα
-- Άλλα
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7017 90 00 00

7016 90
7016 90 10 00
7016 90 80 00
7017
7017 10 00 00
7017 20 00 00

7016 10 00 00

7015 10 00 00
7015 90 00 00
7016

7015

7014 00 00 00
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Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015),
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
- Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια
- 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
- Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες
διακοσμήσεις
- Άλλα
-- Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)
-- Άλλα
Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα
- Από χαλαζία ή από άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου
- Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C
- Άλλα
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7019 11 00 00

7018 10 51 00
7018 10 59 00
7018 10 90 00
7018 20 00 00
7018 90
7018 90 10 00
7018 90 90 00
7019

7018 10 11 00
7018 10 19 00
7018 10 30 00

7018 10
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Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις
πολυτίμων και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα
από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για
ιατρικές προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα
(κλωσμένο γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο
που δεν υπερβαίνει το 1 mm
- Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις
πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη
-- Χάντρες από γυαλί
--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή
--- Άλλα
-- Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια
-- Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών
--- Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή
--- Άλλα
-- Άλλα
- Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm
- Άλλα
-- Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί
-- Άλλα
Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες
αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα)
- Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη
-- Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm
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7019 90 91 00

7019 59 00 00
7019 90
7019 90 10 00
7019 90 30 00

7019 51 00 00
7019 52 00 00

7019 31 00 00
7019 32 00 00
7019 39 00 00
7019 40 00 00

7019 12 00 00
7019 19
7019 19 10 00
7019 19 90 00
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-- Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)
-- Άλλα
--- Από συνεχείς ίνες
--- Από μη συνεχείς ίνες
- Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και
παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα
-- Παραπετάσματα
-- Ιστία
-- Άλλα
- Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)
- Άλλα υφάσματα
-- Με πλάτος μέχρι 30 cm
-- Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάνσεως, με βάρος μικρότερο
από 250 g/m², από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι 136 tex
-- Άλλα
- Άλλα
-- Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες
-- Επενδύσεις γενικά για τη μόνωση σωληνώσεων
-- Άλλα
--- Από υφαντικές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3

3
3

10
10
10

3

3
3
10

10
10

3
0
0
3

3
3

10
10
8
3
3
10

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
10

5028

71

7020 00 80 00
XIV

7020 00 10
7020 00 10 10
7020 00 10 90
7020 00 30 00

7020 00 07 00
7020 00 08 00

7019 90 99 00
7020 00
7020 00 05 00
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--- Άλλα
-- Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C
-- Άλλα
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
I. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

--- Άλλα
Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί
- Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προορίζονται για επεξεργασία σε
φούρνους διάχυσης και οξείδωσης για την παραγωγή ημιαγωγών υλικών
- Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση
εξασφαλίζεται με το κενό
-- Μη έτοιμες
-- Έτοιμες
- Άλλα
-- Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
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5029

7103 10 00 00

7102 31 00 00
7102 39 00
7102 39 00 10
7102 39 00 90
7103

7102 21 00 00
7102 29 00 00

7101 21 00 00
7101 22 00 00
7102
7102 10 00 00

7101 10 00 00

7101
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Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε
αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές
προσωρινά για την ευκολία της μεταφοράς
- Μαργαριτάρια φυσικά
- Μαργαριτάρια από καλλιέργεια
-- Ακατέργαστα
-- Κατεργασμένα
Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα
- Μη διαλεγμένα
- Βιομηχανικά
-- Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση
-- Άλλα
- Μη βιομηχανικά
-- Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για κοπή
--- 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
- Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτισμένες
- Αλλιώς κατεργασμένες
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7106 91
7106 91 10 00
7106 91 90 00

7106 10 00 00

7106

7104 10 00 00
7104 20 00 00
7104 90 00 00
7105
7105 10 00
7105 10 00 10
7105 10 00 90
7105 90 00 00

7103 91 00 00
7103 99 00 00
7104
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-- Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια
-- 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
- Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός
- Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες
- Άλλες
Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες
- Από διαμάντια
-- Από φυσικά πολύτιμα διαμάντια
--- Άλλα
- Άλλα
ΙΙ. 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
- Σκόνες
- Άλλος
-- Σε μορφές ακατέργαστες
--- Με τίτλο 999 ‰ ή μεγαλύτερο
--- Με τίτλο μικρότερο από 999 ‰
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5031

7110 11 00 00

7108 13 80
7108 13 80 10
7108 13 80 90
7108 20 00 00
7109 00 00 00
7110

7108 11 00 00
7108 12 00 00
7108 13
7108 13 10 00

7106 92
7106 92 20 00
7106 92 80 00
7107 00 00 00
7108
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-- Σε μορφές ημικατεργασμένες
--- Με τίτλο 750 ‰ ή μεγαλύτερο
--- Με τίτλο μικρότερο από 750 ‰
Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή
ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη
- Για μη νομισματικές χρήσεις
-- Σκόνες
-- Σε άλλες ακατέργαστες μορφές
-- Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές
--- Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των
οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm
--- Άλλα
---- Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα
---- Άλλα
- Για νομισματική χρήση
Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες
Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη
- Πλατίνα
-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
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7112 30 00 00
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7110 41 00 00
7110 49 00 00
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7110 31 00 00
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7110 21 00 00
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-- Άλλη
--- Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των
οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm
--- Άλλη
- Παλλάδιο
-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
-- Άλλο
- Ρόδιο
-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
-- Άλλο
- Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο
-- Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη
-- Άλλα
Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή
ημικατεργασμένες
Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις
πολυτίμων μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων
- Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων, με εξαίρεση τις σκόνες
χρυσοχοΐας
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7114 11 00 00
7114 19 00 00
7114 20 00 00
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- Άλλα
-- Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας
που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα
-- Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες
χρυσοχοΐας που περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα
-- Άλλα
ΙΙΙ. 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
- Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
-- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα
-- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
- Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με
πολύτιμα μέταλλα
- Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
-- Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα
-- Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
- Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
- Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα
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7117 19 91 00
7117 19 99 00
7117 90 00 00
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7117 19
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- Άλλα
-- Από πολύτιμα μέταλλα
-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες
πέτρες, ή από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες
- Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια
- Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες
-- Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες
--- Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς
συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα
--- Άλλα
-- Άλλα
Απομιμήσεις κοσμημάτων
- Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα
-- Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά
-- Άλλα
--- Που φέρουν μέρη από γυαλί
--- Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί
---- Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα
---- Άλλα
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0

5
5
5
5

0

3
3

3

5

10
10

10

3

0
3

0
10
10

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5035

7201 50 90 00
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Νομίσματα
- Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά
-- Από άργυρο
-- Άλλα
- Άλλα
ΤΜΗΜΑ XV - ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ
I. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή ΣΚΟΝΗΣ
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές
- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο
--- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %
--- Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %
-- Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο
-- Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο
- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 %
φωσφόρο
- Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι spiegel
-- Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο
και από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο
-- Άλλοι
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7202 41
7202 41 10 00
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Σιδηροκράματα
- Σιδηρομαγγάνιο
-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα
--- Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά
βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 65 %
--- Άλλο
-- Άλλο
- Σιδηροπυρίτιο
-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο
-- Άλλα
--- Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 10 % μαγνήσιο
--- Άλλα
- Σιδηροπυριτιο-μαγγάνιο
- Σιδηροχρώμιο
-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα
--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα
--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα
-- Άλλο
--- Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα
--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα
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--- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα
- Σιδηροπυριτιο-χρώμιο
- Σιδηρονικέλιο
- Σιδηρομολυβδαίνιο
- Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο
- Άλλα
-- Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυριτιο-τιτάνιο
-- Σιδηροβανάδιο
-- Σιδηρονιόβιο
-- Άλλα
--- Σιδηροφωσφορούχο
--- Σιδηροπυριτιο-μαγνήσιο
--- 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
- Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων
- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0
0

3
3
3

5
5

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
3
0
0
0
0

2
2
2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
3
2
3
2
3

5038

7204 49 30 00

7204 41 91 00
7204 41 99 00
7204 49
7204 49 10 00

7204 41 10 00

7204 41

7204 21
7204 21 10 00
7204 21 90 00
7204 29 00 00
7204 30 00 00

7204 10 00 00

7204
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Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα
πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα
- Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου
- Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων
-- Από ανοξείδωτους χάλυβες
--- Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο
--- Άλλα
-- Άλλα
- Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα
- Άλλα απορρίμματα και θραύσματα
-- Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα,
ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα
--- Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος,
πριονίσματα και ρινίσματα
--- Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα
---- Σε δέματα
---- Άλλα
-- Άλλα
--- Κομματιασμένα
--- Άλλα
---- Σε δέματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0
0

0

0
0
0
0

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5039

7207 11 14 00
7207 11 16 00

7207 11 11 00

7207 11

7206 10 00 00
7206 90 00 00
7207

7206

7205 21 00 00
7205 29 00 00

7204 49 90 00
7204 50 00 00
7205
7205 10 00 00
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---- Άλλα
- Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)
Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα
- Κόκκοι
- Σκόνες
-- Από χαλυβοκράματα
-- Άλλες
II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ
Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με
εξαίρεση το σίδηρο της κλάσης 7203
- Πλινθώματα (τύποι)
- Άλλα
Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
-- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο
φορές του πάχους
--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
---- Από χάλυβες από αποκοπή
---- Άλλα
----- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm
----- Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0

0
5

0
0

0

0
0

0
0

0

5
5
5

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0
0

5040

7207 20 32 00

7207 20 15 00
7207 20 17 00
7207 20 19 00

7207 20 11 00

7207 19 12 00
7207 19 19 00
7207 19 80 00
7207 20

7207 11 90 00
7207 12
7207 12 10 00
7207 12 90 00
7207 19
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--- Σφυρηλατημένα
-- Άλλα, με ορθογώνια εγκάρσια τομή
--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
--- Σφυρηλατημένα
-- Άλλα
--- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
---- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
---- Σφυρηλατημένα
--- Άλλα
- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα
-- Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο
φορές του πάχους
--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
---- Από χάλυβες από αποκοπή
---- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος
----- 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα
----- 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
--- Σφυρηλατημένα
-- Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια
--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

5041

7208 36 00 00
7208 37 00 00
7208 38 00 00
7208 39 00 00

7208 25 00 00
7208 26 00 00
7208 27 00 00

7208 10 00 00

7207 20 52 00
7207 20 59 00
7207 20 80 00
7208

7207 20 39 00
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--- Σφυρηλατημένα
-- Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική
--- Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
--- Σφυρηλατημένα
-- Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή
περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε
επενδυμένα
- Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια
- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ
-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm
- Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
-- Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

0
0
0
0

0
0
0

0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5042

7208 53 90 00
7208 54 00 00
7208 90
7208 90 20 00

7208 52 91 00
7208 52 99 00
7208 53
7208 53 10 00

7208 51 91 00
7208 51 98 00
7208 52
7208 52 10 00

7208 51
7208 51 20 00

7208 40 00 00
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- Μη περιελιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση,με ανάγλυφα σχέδια
- Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm
--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος:
---- 2 050 mm ή περισσότερο
---- Λιγότερο των 2 050 mm
-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 1 250 mm
--- Άλλα, με πλάτος
---- 2 050 mm ή περισσότερο
---- λιγότερο των 2 050 mm
-- Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
--- Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν
υπερβαίνει τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο
--- Άλλα
-- Με πάχος κατώτερο των 3 mm
- Άλλα
-- Διάτρητο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0

0

0
0
0

0
0

0

0
0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

5043

7209 25 00 00

7209 18 91 00
7209 18 99 00

7209 15 00 00
7209 16
7209 16 10 00
7209 16 90 00
7209 17
7209 17 10 00
7209 17 90 00
7209 18
7209 18 10 00

7208 90 80 00
7209
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-- Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή
περισσότερο, που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε
επενδυμένα
- Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο
-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm
---- Με πάχος λιγότερο των 0,35 mm
- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
-- Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

5044

7210 11 00 00
7210 12
7210 12 20 00
7210 12 80 00
7210 20 00 00

7209 26
7209 26 10 00
7209 26 90 00
7209 27
7209 27 10 00
7209 27 90 00
7209 28
7209 28 10 00
7209 28 90 00
7209 90
7209 90 20 00
7209 90 80 00
7210
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-- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
- Άλλα
-- Διάτρητο
-- Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή
περισσότερο, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
- Επικασσιτερωμένα
-- Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο
-- Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm
--- Λευκοσίδηρος
--- Άλλα
- Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5045

7211 13 00 00

7210 70 80 00
7210 90
7210 90 30 00
7210 90 40 00
7210 90 80 00
7211

7210 61 00 00
7210 69 00 00
7210 70
7210 70 10 00

7210 41 00 00
7210 49 00 00
7210 50 00 00

7210 30 00 00
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- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά
- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα
-- Κυματοειδή
-- Άλλα
- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου
- Επενδυμένα με αργίλιο
-- Επενδυμένα με κράματα αργιλίου και ψευδαργύρου
-- Άλλα
- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες
-- Λευκοσίδηρος, βερνικωμένος. Προϊόντα, επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια
χρωμίου, βερνικωμένα
-- Άλλα
- Άλλα
-- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
-- Επικασσιτερωμένα και τυπωτά
-- Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο
των 600 mm, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση
-- 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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

0
0

0
0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

5046

7212 10
7212 10 10 00
7212 10 90 00
7212 20 00 00
7212 30 00 00

7211 23 30 00
7211 23 80 00
7211 29 00 00
7211 90
7211 90 20 00
7211 90 80 00
7212

7211 23
7211 23 20 00

7211 14 00 00
7211 19 00 00
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-- Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
-- Άλλα
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Με την ονομασία «μαγνητικά»
--- Άλλα
---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο
---- Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm
-- Άλλα
- Άλλα
-- Διάτρητο
-- Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο
των 600 mm, επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα
- Επικασσιτερωμένα
-- Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια
-- Άλλα
- Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά
- Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

0
0
0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0
0

5047

7213 91
7213 91 10 00

7213 20 00 00

7212 50 61 00
7212 50 69 00
7212 50 90 00
7212 60 00 00
7213
7213 10 00 00

7212 40 80 00
7212 50
7212 50 20 00
7212 50 30 00
7212 50 40 00

7212 40
7212 40 20 00
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- Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη
-- Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα, επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και
οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα
-- Άλλα
- Αλλιώς επενδυμένα
-- Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου
-- Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα
-- Επιχαλκωμένα
-- Επενδυμένα με αργίλιο
--- Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου
--- Άλλα
-- Άλλα
- Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο
Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
- Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της
έλασης
- Από χάλυβες από αποκοπή
- Άλλο
-- Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm
--- Για οπλισμό σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0

0

0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5048

7214 91
7214 91 10 00

7214 30 00 00

7214 10 00 00
7214 20 00 00

7213 91 41 00
7213 91 49 00
7213 91 70 00
7213 91 90 00
7213 99
7213 99 10 00
7213 99 90 00
7214

7213 91 20 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 621

--- Για πλέγμα επισώτρων
--- Άλλο
---- Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο
---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25 %
---- Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα
---- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα
-- Άλλο
--- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Που περιέχει κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα
Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή
διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
- Σφυρηλατημένες
- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της
έλασης ή που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
- Από χάλυβες από αποκοπή
- Άλλες
-- Με ορθογώνια (όχι τετραγωνική) εγκάρσια διατομή
--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7215 50 11 00
7215 50 19 00
7215 50 80 00

7214 99 71 00
7214 99 79 00
7214 99 95 00
7215
7215 10 00 00
7215 50

7214 99 31 00
7214 99 39 00
7214 99 50 00

7214 99 10 00

7214 91 90 00
7214 99
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--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα
-- Άλλες
--- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
---- Για οπλισμό σκυροδέματος
---- Κυκλικής τομής με διάμετρο
----- Ίση ή ανώτερη των 80 mm
----- Κατώτερη των 80 mm
---- Άλλες
--- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα
---- Κυκλικής τομής με διάμετρο
----- Ίση ή ανώτερη των 80 mm
----- Κατώτερη των 80 mm
---- Άλλες
Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
- Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
- Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Τομής ορθογωνίου
--- Άλλες
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα
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7216 32 91 00
7216 32 99 00

7216 32 11 00
7216 32 19 00

7216 31
7216 31 10 00
7216 31 90 00
7216 32

7216 21 00 00
7216 22 00 00

7215 90 00 00
7216
7216 10 00 00
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- Άλλες
Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm
-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L
-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ
- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο
-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U
--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm
--- Με ύψος περισσότερο των 220 mm
-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι
--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm
---- Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών
---- Άλλα
--- Με ύψος περισσότερο των 220 mm
---- Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών
---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm

--- Με ύψος περισσότερο των 180 mm

- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

- Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

-- Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν
υπερβαίνει τα 80 mm

7216 33 10 00

7216 33 90 00

7216 40

7216 40 10 00

7216 40 90 00

7216 50

7216 50 10 00

--- Άλλα

7216 50 99 00

--- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα

--- Άλλα

7216 61 10 00

7216 61 90 00
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-- Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί

7216 61

- Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

--- Πλατέα είδη με εξογκώματα

7216 50 91 00

-- Άλλα

-- Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7216 33

ΣΟ 2008
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7217 20 10 00
7217 20 30 00

7217 10 39 00
7217 10 50 00
7217 10 90 00
7217 20

7217 10 31 00

7217 10 10 00

7216 91
7216 91 10 00
7216 91 80 00
7216 99 00 00
7217
7217 10

7216 69 00 00
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-- Άλλα
- Άλλα
-- Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση
--- Λαμαρίνες με νευρώσεις
--- Άλλα
-- Άλλα
Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες
- Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm
--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm
---- Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της
έλασης
---- Άλλα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
- Επιψευδαργυρωμένα
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm
--- Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm
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7217 30 41 00
7217 30 49 00
7217 30 50 00
7217 30 90 00
7217 90
7217 90 20 00
7217 90 50 00
7217 90 90 00

7217 20 50 00
7217 20 90 00
7217 30
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-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
- Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
--- Επιχαλκωμένα
--- Άλλα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα
- Άλλα
-- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα
-- Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7219 11 00 00
7219 12
7219 12 10 00
7219 12 90 00
7219 13

7218 99 20 00
7218 99 80 00
7219

7218 99 11 00
7218 99 19 00

7218 91
7218 91 10 00
7218 91 80 00
7218 99

7218 10 00 00

7218

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 627

III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ
Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή
προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες:
- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές
- Άλλα:
- - Με εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο
- - Άλλα:
- - - Με εγκάρσια τομή τετράγωνη:
- - - - Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
- - - - Σφυρηλατημένα
- - - Άλλα:
- - - - Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
- - - - Σφυρηλατημένα
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα:
- - Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
- - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7219 31 00 00
7219 32
7219 32 10 00

7219 21
7219 21 10 00
7219 21 90 00
7219 22
7219 22 10 00
7219 22 90 00
7219 23 00 00
7219 24 00 00

7219 13 10 00
7219 13 90 00
7219 14
7219 14 10 00
7219 14 90 00
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- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος κατώτερο των 3 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:
- - Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm
- - Με πάχος κατώτερο των 3 mm
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
- - Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
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7220 20 21 00

7220 11 00 00
7220 12 00 00
7220 20

7219 32 90 00
7219 33
7219 33 10 00
7219 33 90 00
7219 34
7219 34 10 00
7219 34 90 00
7219 35
7219 35 10 00
7219 35 90 00
7219 90
7219 90 20 00
7219 90 80 00
7220
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- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- Άλλα
- - Διάτρητο
- - - Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
- - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
- - Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm
- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7222 11 11 00

7222 11

7220 20 81 00
7220 20 89 00
7220 90
7220 90 20 00
7220 90 80 00
7221 00
7221 00 10 00
7221 00 90 00
7222

7220 20 41 00
7220 20 49 00

7220 20 29 00
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- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - - Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά
βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - - Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- Άλλα
- - Διάτρητο
- - Άλλα
Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες:
- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες:
- Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση:
- - Κυκλικής τομής:
- - - Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
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7222 20 31 00

7222 20 21 00
7222 20 29 00

7222 20 11 00
7222 20 19 00

7222 11 81 00
7222 11 89 00
7222 19
7222 19 10 00
7222 19 90 00
7222 20

7222 11 19 00
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- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - - Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - Άλλες:
- - - Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - Κυκλικής τομής:
- - - Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - - Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά
βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο
- - - Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος:
- - - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο
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- - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

- Άλλες ράβδοι:

7222 20 89 00

7222 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- - Άλλα

- Είδη με καθορισμένη μορφή:

- - Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

- - Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

- - Άλλα

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες:

7222 30 97 00

7222 40

7222 40 10 00

7222 40 50 00

7222 40 90 00

7223 00

7223 00 11 00

- - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 30 91 00
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- - Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο

- Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο:

- - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 30 51 00

- - Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος:

- - - 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

- - Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος:

- - - - Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 20 81 00

7222 20 39 00
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- - Άλλα

7223 00 99 00

- - Από χάλυβα εργαλείων

- - Άλλα

- Άλλα:

- - Από χάλυβα εργαλείων

7224 10 10 00

7224 10 90 00

7224 90

7224 90 02 00

7224 90 03 00

- Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

7224 10

- - - - - - Από χάλυβες ταχείας κοπής
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- - - - - Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους:

- - - - Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:

- - - Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια:

- - Άλλα:

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή
προϊόντα από άλλα χαλυβοκράματα:

7224

IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

- - Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο

- Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο:

- - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7223 00 91 00

7223 00 19 00
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- - - - - - Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 %
μαγγάνιο και από 0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008 % ή
περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα
που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου

- - - - - - Άλλα

- - - - - Άλλα

- - - - Σφυρηλατημένα

7224 90 05 00

7224 90 07 00

7224 90 14 00

7224 90 18 00

- - - - - Άλλα

- - - - Σφυρηλατημένα

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο:

7224 90 38 00

7224 90 90 00

7225

- - Άλλα:

- - - Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση

- - - Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

- - Από χάλυβα εργαλείων

7225 19

7225 19 10 00

7225 19 90 00

7225 30

7225 30 10 00
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- - Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

7225 11 00 00

- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:

- - - - - Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως
και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

7224 90 31 00

- - - - Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση:

- - - Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7226 11 00 00
7226 19
7226 19 10 00

7225 91 00 00
7225 92 00 00
7225 99 00 00
7226

7225 40 40 00
7225 40 60 00
7225 40 90 00
7225 50
7225 50 20 00
7225 50 80 00

7225 30 30 00
7225 30 90 00
7225 40
7225 40 12 00
7225 40 15 00

ΣΟ 2008
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- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- - Άλλες
- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα:
- - Από χάλυβα εργαλείων
- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- - Άλλα:
- - - Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
- - - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm
- - - Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm
- Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- - Άλλα
- Άλλα:
- - Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά
- - Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα
- - Άλλα
Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm:
- Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»:
- - Σε κόκκους καθορισμένης μορφής
- - Άλλα:
- - - Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
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0

0
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0
0
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0
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0
0

0
0
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0
0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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0
0
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7226 91 91 00
7226 91 99 00
7226 92 00 00
7226 99
7226 99 10 00
7226 99 30 00
7226 99 70 00
7227
7227 10 00 00
7227 20 00 00
7227 90
7227 90 10 00
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- - - Άλλα
- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- Άλλα:
- - Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση:
- - - Από χάλυβα εργαλείων
- - - Άλλα:
- - - Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο
- - - Με πάχος λιγότερο των 4,75 mm
- - Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
- - Άλλα
- - Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά
- - Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα
- - Άλλα
Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα:
- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους
- Άλλο:
- - Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να
προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του
παρόντος κεφαλαίου

7226 19 80 00
7226 20 00 00

7226 91
7226 91 20 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7228 30 41 00

7228 20 99 00
7228 30
7228 30 20 00

7228 20 91 00

7228 10 50 00
7228 10 90 00
7228 20
7228 20 10 00

7228 10
7228 10 20 00
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- - Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 %
χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
- - Άλλο
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για
γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής:
- - Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση. Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί σε
θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
- - Σφυρηλατημένες
- - Άλλες
- Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους:
- - Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις πλευρές
- - Άλλες:
- - - Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση. Που έχουν ελαθεί ή διελαθεί
σε θερμή κατάσταση, απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο
- - - Άλλες
- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση:
- - Από χάλυβα εργαλείων
- - Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως
και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο:
- - - Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο

7227 90 50 00

7227 90 95 00
7228
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7228 50 61 00
7228 50 69 00
7228 50 80 00
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- - - Άλλες
- - Άλλες:
- - - Κυκλικής τομής, με διάμετρο:
- - - - 80 mm ή περισσότερο
- - - - Λιγότερο από 80 mm
- - - Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση και στις τέσσερις επιφάνειες
- - - Άλλες
- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί:
- - Από χάλυβα εργαλείων
- - Άλλες
- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - Από χάλυβα εργαλείων
- - Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως
και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
- - Άλλες:
- - - Κυκλικής τομής, με διάμετρο:
- - - - 80 mm ή περισσότερο
- - - - Λιγότερο από 80 mm
- - - Άλλες

7228 30 49 00

7228 30 61 00
7228 30 69 00
7228 30 70 00
7228 30 89 00
7228 40
7228 40 10 00
7228 40 90 00
7228 50
7228 50 20 00
7228 50 40 00
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7301 10 00 00
7301 20 00 00
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- Άλλες ράβδοι:
- - Από χάλυβα εργαλείων
- - Άλλες
- Είδη με καθορισμένη μορφή:
- - Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση
- - Άλλα
- Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις:
Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα:
- Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους
- Άλλα:
- Από χάλυβες ταχείας κοπής
- - Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 %
χρώμιο και, ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο
- - Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ
Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από
συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση,
από σίδηρο ή χάλυβα:
- Πάσσαλοι πλατυσμένοι
- Είδη με καθορισμένη μορφή

7228 60
7228 60 20 00
7228 60 80 00
7228 70
7228 70 10 00
7228 70 90 00
7228 80 00 00
7229
7229 20 00 00
7229 90
7229 90 20 00
7229 90 50 00

7229 90 90 00
73
7301
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7302 10 21 00
7302 10 23 00
7302 10 29
7302 10 29 10
7302 10 29 90
7302 10 40
7302 10 40 10
7302 10 40 90
7302 10 50
7302 10 50 10
7302 10 50 90

7302 10
7302 10 10 00

7302
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Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές,
αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των
κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες,
στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση
του πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη
στερέωση των σιδηροτροχιών
- Σιδηροτροχιές:
- - Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο
- - Άλλες:
- - - Καινούργιες:
- - - - Σιδηροτροχιές «vignole»:
- - - - - Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 46 kg
- - - - - Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 27 kg αλλά κατώτερο των 46 kg
- - - - - Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 27 kg:
- - - - - - Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg
- - - - - - Άλλες
- - - - Αυλακωτές σιδηροτροχιές:
- - - - - Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg
- - - - - Άλλες
- - - - Άλλες:
- - - - - Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 20 kg
- - - - - Άλλες
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7304 11 00
7304 11 00 10
7304 11 00 90
7304 19
7304 19 10
7304 19 10 10
7304 19 10 90
7304 19 30
7304 19 30 10
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- - - Μεταχειρισμένες
- Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία
διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών
- Συνδετήρες και πλάκες στήριξης
- Άλλα
Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο:
- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση
- Άλλα
Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο
ή χάλυβα:
- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου:
- - Από ανοξείδωτο χάλυβα
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Άλλοι:
- - Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
- - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - Άλλοι
- - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - Mε θερμική μόνωση

7302 10 90 00
7302 30 00 00

7302 40 00 00
7302 90 00 00
7303 00
7303 00 10 00
7303 00 90 00
7304
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7304 31
7304 31 20 00
7304 31 80
7304 31 80 10
7304 31 80 90
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- - - - Άλλοι
- - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - Άλλοι
- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και
διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή
αερίου:
- - Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες
- - Άλλα διατρητικά στελέχη
- - Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες
- - Άλλοι:
- - - Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
- - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες:
- - Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - - - Ακριβείας
- - - Άλλοι:
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - - Άλλοι

7304 19 30 90
7304 19 90
7304 19 90 10
7304 19 90 90

7304 22 00 00
7304 23 00 00
7304 24 00 00
7304 29
7304 29 10 00
7304 29 30 00
7304 29 90 00
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0

5070

7304 39 92
7304 39 92 10
7304 39 92 90
7304 39 93
7304 39 93 10
7304 39 93 90

7304 39 52
7304 39 52 10
7304 39 52 90
7304 39 58
7304 39 58 10
7304 39 58 90

7304 39 30 00

7304 39
7304 39 10 00
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EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 643

- - Άλλοι:
- - - Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται
αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος
τοιχώματος
- - - Άλλοι:
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 mm και με πάχος τοιχώματος που
υπερβαίνει τα 10,5 mm
- - - - - Άλλοι:
- - - - - - Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που
λέγονται «gaz»:
- - - - - - - Επιψευδαργυρωμένοι
- - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - Άλλοι
- - - - Άλλοι:
- - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - - Άλλοι
- - - - - - Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:
- - - - - - - Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
- - - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - - Άλλοι
- - - - - - - Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - - Άλλοι
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7304 49 92
7304 49 92 10
7304 49 92 90
7304 49 99
7304 49 99 10
7304 49 99 90

7304 41 00
7304 41 00 10
7304 41 00 90
7304 49
7304 49 10 00

7304 39 99
7304 39 99 10
7304 39 99 90
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- - - - - - - Που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - - Άλλοι
- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες:
- - Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Άλλοι:
- - - Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται
αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος
τοιχώματος
- - - Άλλοι:
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - Άλλοι:
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - Άλλοι
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7304 59 92
7304 59 92 10

7304 59 32 00
7304 59 38 00

7304 51 81 00
7304 51 89 00
7304 59
7304 59 10 00

7304 51 12 00
7304 51 18 00

7304 51
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- Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα:
- - Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση:
- - - Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά
βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:
- - - - Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m
- - - - Που υπερβαίνει τα 0,5 m
- - - Άλλοι:
- - - - - Ακριβείας
- - - - Άλλοι:
- - Άλλοι:
- - - Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται
αποκλειστικά για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχoς
τοιχώματος
- - - Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει
κατά βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος:
- - - - Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m
- - - - Που υπερβαίνει τα 0,5 m
- - - Άλλοι:
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
- - - - Mε θερμική μόνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0

0

0
0

0

0

0
0

0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5073

7305 11 00
7305 11 00 10
7305 11 00 90
7305 12 00
7305 12 00 10
7305 12 00 90
7305 19 00 00

7304 59 93 10
7304 59 93 90
7304 59 99
7304 59 99 10
7304 59 99 90
7304 90 00 00
7305

7304 59 92 90
7304 59 93
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- - - - Άλλοι:
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει
τα 406,4 mm
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - Άλλοι
- - - - - Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - Άλλοι
- Άλλοι:
Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής 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:
- - Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Άλλοι
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7306 11
7306 11 10
7306 11 10 10
7306 11 10 90
7306 11 90
7306 11 90 10
7306 11 90 90

7305 31 00
7305 31 00 10
7305 31 00 90
7305 39 00
7305 39 00 10
7305 39 00 90
7305 90 00 00
7306

7305 20 00 00
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- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου
- Άλλοι, συγκολλημένοι:
- - Συγκολλημένοι κατά μήκος
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Άλλοι
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- Άλλοι
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:
- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή
αερίου:
- - Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες
- - Συγκολλημένοι κατά μήκος
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- - Συγκολλημένοι ελικοειδώς
- - - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0
0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής
0

5075

7306 30 11 00

7306 21 00 00
7306 29 00 00
7306 30

7306 19 11
7306 19 11 10
7306 19 11 90
7306 19 19
7306 19 19 10
7306 19 19 90
7306 19 90
7306 19 90 10
7306 19 90 90

7306 19
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- - Άλλοι:
- - Συγκολλημένοι κατά μήκος:
- - - Με εζωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - Άλλοι
- - - Με εζωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - Άλλοι
- - Συγκολλημένοι ελικοειδώς
- - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - Άλλοι
- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου
- - Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες
- - Άλλοι
- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες:
- - - Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος:
- - - - Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm
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7306 30 72
7306 30 72 10
7306 30 72 90
7306 30 77
7306 30 77 10
7306 30 77 90
7306 30 80
7306 30 80 10
7306 30 80 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 649

- - - - Που υπερβαίνει τα 2 mm
- - - Άλλοι:
- - - - Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται
«gaz»:
- - - - - Επιψευδαργυρωμένοι
- - Mε θερμική μόνωση
- - Άλλοι:
- - - - - Άλλοι
- - Mε θερμική μόνωση
- - Άλλοι:
- - - - Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο:
- - - - - Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm:
- - - - - - Επιψευδαργυρωμένοι
- - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - Άλλοι
- - - - - - Άλλοι
- - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - Άλλοι
- - - - - Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm
- - - - - - Mε θερμική μόνωση
- - - - - - Άλλοι

7306 30 19 00

7306 30 41
7306 30 41 10
7306 30 41 90
7306 30 49
7306 30 49 10
7306 30 49 90
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7306 61 91 00
7306 61 99 00

7306 61 11 00
7306 61 19 00

7306 61

7306 40
7306 40 20
7306 40 20 10
7306 40 20 90
7306 40 80
7306 40 80 10
7306 40 80 90
7306 50
7306 50 20 00
7306 50 80
7306 50 80 10
7306 50 80 90
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- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες:
- - - Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση
- - Mε θερμική μόνωση
- - Άλλοι:
- - - Άλλοι
- - Mε θερμική μόνωση
- - Άλλοι:
- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα:
- - - Ακριβείας
- - - Άλλοι
- - Mε θερμική μόνωση
- - - Άλλοι
- Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική:
- - - Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής:
- - - - Με πάχος τοιχώματος που δεν υπερβαίνει τα 2 mm:
- - - - - Από ανοξείδωτους χάλυβες
- - - - - Άλλοι
- - - - Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm:
- - - - - Από ανοξείδωτους χάλυβες
- - Άλλοι:
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7307 21 00 00
7307 22
7307 22 10 00
7307 22 90 00
7307 23
7307 23 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 651

- - - Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή ορθογώνια:
- - - - - Από ανοξείδωτους χάλυβες
- - - - - Άλλοι
- Άλλοι
Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο
ή χάλυβα:
- Χυτά:
- - Από μη ελατό χυτοσίδηρο:
- - - Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση
- - - Άλλα
- - Άλλα:
- - - Από ελατό χυτοσίδηρο
- - - Άλλα
- Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες:
- - Συζευκτήρες
- - Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:
- - - Περιβλήματα
- - - Γωνίες και καμπύλες
- - Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:
- - - Γωνίες και καμπύλες

7306 69
7306 69 10 00
7306 69 90 00
7306 90 00 00
7307

7307 11
7307 11 10 00
7307 11 90 00
7307 19
7307 19 10 00
7307 19 90 00
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7307 93 91 00
7307 93 99 00
7307 99
7307 99 10
7307 99 10 10

7307 93 11 00
7307 93 19 00

7307 91 00 00
7307 92
7307 92 10 00
7307 92 90 00
7307 93

7307 23 90 00
7307 29
7307 29 10 00
7307 29 30 00
7307 29 90 00
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- - - Άλλα
- - Άλλα:
- - - Με βόλτες
- - - Για συγκόλληση
- - - Άλλα
- Άλλα:
- - Συζευκτήρες
- - Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες:
- - - Περιβλήματα
- - - Γωνίες και καμπύλες
- - Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο:
- - - Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm:
- - - - Γωνίες και καμπύλες
- - - - Άλλα
- - - Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 mm:
- - - - Γωνίες και καμπύλες
- - - - Άλλα
- - Άλλα:
- - - Με βόλτες:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
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7308 90 51 00

7308 40 10 00
7308 40 90 00
7308 90
7308 90 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 653

- - - - Άλλα
- - - Για συγκόλληση
- - - 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 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη
μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:
- Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών
- Πύργοι και πυλώνες
- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια
- Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων
ή για υποστυλώσεις:
- - Υλικό υποστύλωσης υπόγειων εκσκαφών
- - Άλλο
- Άλλα:
- - Φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες
θαλάσσιες και ποτάμιες κατασκευές
- - Άλλα:
- - - Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες:
- - - - Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με
νευρώσεις και μια μονωτική ψυχή

7307 99 10 90
7307 99 30 00
7307 99 90 00
7308

7308 10 00 00
7308 20 00 00
7308 30 00 00
7308 40
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5081

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 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση
ή θερμομόνωση:

- Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)

7309 00

7309 00 10 00

- - - Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l

- Για στερεά

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 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και
με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση:

- Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο

7309 00 59 00

7309 00 90 00

7310

7310 10 00 00

- - - Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής

7310 21 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 654

- - Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage):

7310 21

- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l:

- - - Που υπερβαίνει τα 100 000 l

- - Άλλα, με χωρητικότητα:

- - Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

7309 00 51 00

7309 00 30 00

- - - Άλλα

7308 90 99 00

- Για υγρά:

- - - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7312 10 41 00

7312 10
7312 10 20 00

7311 00 91 00
7311 00 99 00
7312

7310 21 91 00
7310 21 99 00
7310 29
7310 29 10 00
7310 29 90 00
7311 00
7311 00 10 00

7310 21 19 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 655

- - - Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά
- - - Άλλα, με πάχος τοιχώματος:
- - - - Κατώτερο των 0,5 mm
- - - - Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm
- - Άλλα:
- - - Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm
- - - Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm
Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:
- Χωρίς συγκόλληση (χυτά)
- Άλλα, με χωρητικότητα:
- - Κατώτερη των 1 000 l
- - Ίση ή ανώτερη των 1 000 l
Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), πλεξίδες,
αρτάνες (σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την
ηλεκτροτεχνία:
- Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα):
- - - Από ανοξείδωτο χάλυβα
- - - Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής:
- - - - Δεν υπερβαίνει τα 3 mm:
- - - - - Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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7312 10 81 00
7312 10 83 00
7312 10 85 00
7312 10 89 00
7312 10 98 00
7312 90 00 00
7313 00 00 00

7312 10 65 00
7312 10 69 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 656

- - - - - Άλλα
- - - - Υπερβαίνει τα 3 mm:
- - - - - Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα):
- - - - - - Μη επενδυμένα
- - - - - - Επενδυμένα:
- - - - - - - Επιψευδαργυρωμένα
- - Άλλα
- - - - - Καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια
clos (κομμένα σε ορισμένα μήκη):
- - - - - - Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής:
- - - - - - - Υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm
- - - - - - - Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm
- - - - - - - Υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm
- - - - - - - Υπερβαίνει τα 48 mm
- - - - - - Άλλα
- Άλλα:
Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή
φύλλο (τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις

7312 10 49 00

7312 10 61 00
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5084

- - Άλλα μεταλλικά υφάσματα, 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 mm και των οποίων οι
βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm²:

- - Από σύρματα με νευρώσεις

- - Άλλα

7314 14 00 00

7314 19 00 00

7314 20

7314 20 10 00

7314 20 90 00

- - Άλλα

7314 39 00 00

- - Επιψευδαργυρωμένα:

- - - Με βρόχους εξαγωνικούς

- - - Άλλα

- - Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες:

- - - Με βρόχους εξαγωνικούς

- - - Άλλα

7314 41

7314 41 10 00

7314 41 90 00

7314 42

7314 42 10 00

7314 42 90 00

- Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και διχτυωτά:

- - Επιψευδαργυρωμένα

7314 31 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 657

- Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης:

- - Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα

- Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα:

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα),
πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες
αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7314 12 00 00

7314
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- Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7314 50 00 00

7315

- - - Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα

- - - Άλλες

- - Άλλες αλυσίδες

- - Μέρη

- Αλυσίδες αντιολισθητικές

7315 11 10 00

7315 11 90 00

7315 12 00 00

7315 19 00 00

7315 20 00 00

- - Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους:

- - - Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν
υπερβαίνει τα 16 mm

- - - Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού
υπερβαίνει τα 16 mm

- - Άλλα

- Άλλα μέρη

7315 82

7315 82 10 00

7315 82 90 00

7315 89 00 00

7315 90 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 658

- - Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα

7315 81 00 00

- Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια:

- - Αλυσίδες σε κυλίνδρους:

7315 11

- Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους:

- - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7314 49 00 00

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5086

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή
λοξότμητοι και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από
Άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό:

- Πινέζες

7317 00

7317 00 10 00

- - - Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή περισσότερο άνθρακα,
σκληρυμένα

7317 00 40 00

- - Άλλα

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές,
κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες
(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια)
και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

7317 00 90 00

7318

- - Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)

- - Άλλοι (κοχλίες για ξύλα):

- - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 11 00 00

7318 12

7318 12 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 659

- - - - Άλλα

7317 00 69 00

- Είδη με σπείρωμα:

- - - - Επιψευδαργυρωμένα

7317 00 61 00

- - - Άλλα:

- - - Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα

7317 00 20 00

- - Συρματοποιίας:

- Άλλα:

Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

- - Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα

- - Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους:

- - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 12 90 10

7318 12 90 90

7318 13 00 00

7318 14

7318 14 10 00

- - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - Άλλοι

- - - - Άλλοι:

- - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - Άλλοι

- - Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους:

- - - Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν
υπερβαίνει τα 6 mm:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7318 14 91 10

7318 14 91 90

7318 14 99

7318 14 99 10

7318 14 99 90

7318 15

7318 15 10

7318 15 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 660

- - - - Έλικες για λαμαρίνες:

7318 14 91

- - - Άλλοι:

- - - Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - - Άλλοι

- - - - - - - 800 MPa ή μεγαλύτερη

7318 15 41 10

7318 15 41 90

7318 15 49 00

- - - - - - - Άλλα:

- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - Άλλα

7318 15 59

7318 15 59 10

7318 15 59 90

- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7318 15 61 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 661

- - - - - - - Από ανοξείδωτο χάλυβα:

7318 15 61

- - - - - - Με έξι κοίλες πλευρές:

- - - - - - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 51 00

- - - - - - Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς:

- - - - - Με κεφάλι:

- - - - - - - Μικρότερη από 800 Mpa:

- - - - - - Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:

- - - - - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

- - - - - Χωρίς κεφάλι:

- - - - Άλλοι:

- - - - Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών

- - - Άλλοι:

- - - - Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - Άλλα

7318 15 69 10

7318 15 69 90

- - - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - - Άλλα

- - - - - - - - 800 MPa ή μεγαλύτερη:

- - - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - - Άλλα

- - - - - - Άλλα:

- - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - Άλλα

- - Περικόχλια (παξιμάδια):

- - - Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 mm:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7318 15 81 10

7318 15 81 90

7318 15 89

7318 15 89 10

7318 15 89 90

7318 15 90

7318 15 90 10

7318 15 90 90

7318 16

7318 16 10

7318 16 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 662

- - - - - - - - Μικρότερη από 800 Mpa:

- - - - - - - Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη:

- - - - - - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 81

7318 15 70 00

- - - - - - - Άλλα:

7318 15 69

- - - - - - Εξάγωνα:

- - - - - - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7318 15 61 90
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- - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - Άλλα

7318 16 30 10

7318 16 30 90

- - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - Άλλα

7318 16 50 10

7318 16 50 90

- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - Άλλα

- - - - - - Που υπερβαίνει τα 12 mm:

- - - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - - - - Άλλα

- - Άλλα:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7318 16 91 10

7318 16 91 90

7318 16 99

7318 16 99 10

7318 16 99 90

7318 19 00

7318 19 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 663

- - - - - - Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm:

7318 16 91

- - - - - Άλλα, με εσωτερική διάμετρο:

- - - - - Ασφαλείας:

7318 16 50

- - - - Άλλα:

- - - - Από ανοξείδωτο χάλυβα:

- - - Άλλα:

- - - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Άλλες ροδέλες:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Καζανόκαρφα (πριτσίνια):

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Άλλα:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

7318 21 00 10

7318 21 00 90

7318 22 00

7318 22 00 10

7318 22 00 90

7318 23 00

7318 23 00 10

7318 23 00 90

7318 24 00

7318 24 00 10

7318 24 00 90

7318 29 00

7318 29 00 10

7318 29 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 664

- - Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας:

- Είδη χωρίς βόλτες:

- - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7318 21 00

7318 19 00 90
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5092

- Παραμάνες

- Άλλες καρφίτσες

- Άλλα

- Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος

- Άλλα

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα:

- Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους:

7319 20 00 00

7319 30 00 00

7319 90

7319 90 10 00

7319 90 90 00

7320

7320 10

- - - Άλλα

- - Άλλα

- Ελατήρια ελικοειδή:

- - Θερμής έλασης

7320 10 19 00

7320 10 90 00

7320 20

7320 20 20 00

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7320 20 81 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 665

- - - Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης:

7320 20 81

- - Άλλα:

- - - Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους

7320 10 11 00

- - Θερμής έλασης:

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, 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:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7319
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5093

- - - Ελικοειδή ελατήρια έλξης:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

- - - Άλλα:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

- Άλλα:

- - Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Δισκοειδή ελατήρια:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Άλλα:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

7320 20 85

7320 20 85 10

7320 20 85 90

7320 20 89

7320 20 89 10

7320 20 89 90

7320 90

7320 90 10

7320 90 10 10

7320 90 10 90

7320 90 30

7320 90 30 10

7320 90 30 90

7320 90 90

7320 90 90 10

7320 90 90 90
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- - - - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7320 20 81 90
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5094

- - - Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι

- - - Άλλα

- - Με υγρά καύσιμα

- - Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα

7321 11 10 00

7321 11 90 00

7321 12 00 00

7321 19 00 00

- - - Με εκκένωση των αερίων που καίγονται

- - - Άλλες

- - Με υγρά καύσιμα:

- - - Με εκκένωση των αερίων που καίγονται

- - - Άλλα

- - Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα

- Μέρη

7321 81 10 00

7321 81 90 00

7321 82

7321 82 10 00

7321 82 90 00

7321 89 00 00

7321 90 00 00
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- - Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:

7321 81

- Άλλες συσκευές:

- - Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα:

- Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών:

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος
(μπάρμπεκιου), μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη
ηλεκτρικές συσκευές, για οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7321 11

7321
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- - Άλλα

- Άλλα:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7322 19 00 00

7322 90 00

7322 90 00 10

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα. Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και
παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα:

- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια
είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7323

7323 10 00 00

- - Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα

- - Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

- - Από ανοξείδωτο χάλυβα:

- - - Σκεύη επιτραπέζια

7323 91 00 00

7323 92 00 00

7323 93

7323 93 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 668

- - - Άλλα:

7322 90 00 98

- Άλλα:

- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

7322 90 00 91

- - - Άλλα

- - Από χυτοσίδηρο

- Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους:

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:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7322 11 00 00

7322
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- - Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα:

- - - Σκεύη επιτραπέζια

- - - Άλλα

- - Άλλα:

- - - Σκεύη επιτραπέζια

7323 94

7323 94 10 00

7323 94 90 00

7323 99

7323 99 10 00

- - - - Άλλα

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

- Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα:

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

7323 99 99 00

7324

7324 10 00

7324 10 00 10

7324 10 00 90

- - Άλλες:

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

- - Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού (με εξαίρεση τα μέρη τους), που προορίζονται για πολιτικά
αεροσκάφη

- - Άλλα

7324 29 00 00

7324 90 00

7324 90 00 10

7324 90 00 90
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- - Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες:

7324 21 00 00

- Μπανιέρες:

- - - - Βαμμένα ή βερνικωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7323 99 91 00

- - - Άλλα:

- - - Άλλα

7323 93 90 00
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- Από μη ελατό χυτοσίδηρο:

- - Καλύμματα υπονόμων

7325 10

7325 10 50 00

- - - Άλλα

7325 10 99 00

- - Άλλα:

- - - Από ελατό χυτοσίδηρο

- - - Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:

7325 99

7325 99 10 00

7325 99 90 00

7326

- - Άλλα:

- - - Σφυρηλατημένα

- - - Άλλα:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

7326 19

7326 19 10 00

7326 19 90

7326 19 90 10

7326 19 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 670

- - Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

7326 11 00 00

- Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα:

- - Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

7325 91 00 00

- Άλλα:

- - - Είδη για αποχετεύσεις

7325 10 92 00

- - Άλλα:

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7325
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- - - Κλουβιά μικρά και μεγάλα

- - - Καλάθια

- - - Άλλα

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα:

- Άλλα:

- - Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα
τσέπης

- - Σκάλες και σκαμνιά

- - Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων

- - Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ

- - Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα
τεχνουργήματα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική

- - Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην
είσοδο των υπονόμων

7326 20 30 00

7326 20 50 00

7326 20 80

7326 20 80 10

7326 20 80 90

7326 90

7326 90 10 00

7326 90 30 00

7326 90 40 00

7326 90 50 00

7326 90 60 00

7326 90 70 00

- - - Έκτυπα:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

7326 90 93

7326 90 93 10

7326 90 93 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 671

- - - Σφυρηλατημένα

7326 90 91 00

- - Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα:

- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7326 20
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5099

- - - Άλλα:

- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - - Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:

7326 90 98

7326 90 98 10

7326 90 98 90

74

7401 00 00 00

7402 00 00 00

7403

- - Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)

- - Χελώνες (billettes)

- - Άλλα

7403 12 00 00

7403 13 00 00

7403 19 00 00

- - Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

- - Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της κλάσης 7405)

7403 22 00 00

7403 29 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 672

- - Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7403 21 00 00

- Κράματα χαλκού:

- - Κάθοδοι και τμήματα καθόδων

7403 11 00 00

- Χαλκός καθαρισμένος:

- - - Συντηγμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7326 90 95 00
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- Από χαλκό καθαρισμένο

7404 00 10 00

- - Άλλα

Κράματα μητρικά χαλκού

Σκόνες και ψήγματα χαλκού:

- Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

- Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό:

- Από χαλκό καθαρισμένο

7404 00 99 00

7405 00 00 00

7406

7406 10 00 00

7406 20 00 00

7407

7407 10 00 00

- - - Ράβδοι

- - - Είδη καθορισμένης μορφής

- - Άλλα

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο
(maillechort):

7407 21 10 00

7407 21 90 00

7407 29

7407 29 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 673

- - Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

7407 21

- Από κράματα χαλκού:

- - Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7404 00 91 00

- Από κράματα χαλκού:

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού:

7404 00
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5101

Σύρματα από χαλκό:

7408

- - Άλλα:

- - - Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 mm

- - - Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm

7408 19

7408 19 10 00

7408 19 90 00

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

- - Άλλα

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm:

7408 22 00 00

7408 29 00 00

7409

- - Άλλα

7409 19 00 00

7409 31 00 00

- - Άλλα

7409 29 00 00

- - Περιελιγμένα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 674

- Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο):

- - Περιελιγμένα

7409 21 00 00

- Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

- - Περιελιγμένα

7409 11 00 00

- Από χαλκό καθαρισμένο:

- - Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7408 21 00 00

- Από κράματα χαλκού:

- - Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7408 11 00 00

- Από χαλκό καθαρισμένο:

- - Άλλα

7407 29 90 00
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5102

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

- Από άλλα κράματα χαλκού

Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί,
χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm
(μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):

7409 40 10 00

7409 40 90 00

7409 90 00 00

7410

- - Από κράματα χαλκού

7410 12 00 00

- - Από κράματα χαλκού

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό:

- Από χαλκό καθαρισμένο:

7410 22 00 00

7411

7411 10

- - - Που υπερβαίνει τα 0,6 mm

- - - Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 mm

7411 10 11 00

7411 10 19 00

- - Ευθείς, πάχους τοιχώματος:

- - Από χαλκό καθαρισμένο

7410 21 00 00

- Σε υπόθεμα:

- - Από χαλκό καθαρισμένο

7410 11 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 675

- Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο
(maillechort):

7409 40

- Χωρίς υπόθεμα:

- - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7409 39 00 00
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5103

- - - Άλλοι

- - Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

- - Άλλοι

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό:

- Από χαλκό καθαρισμένο

- Από κράματα χαλκού

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την
ηλεκτροτεχνία:

- - Από χαλκό καθαρισμένο

- - Από κράματα χαλκού

7411 21 90 00

7411 22 00 00

7411 29 00 00

7412

7412 10 00 00

7412 20 00 00

7413 00

7413 00 20 00

7413 00 80 00

7415

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 676

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη, από χαλκό ή με
στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες, βίδες, περικόχλια
(παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες, περόνες
σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που
προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό:

- - - Ευθείς

7411 21 10 00

[7414]

- - Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο):

- Από κράματα χαλκού:

- - Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7411 21

7411 10 90 00
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5104

- - Άλλα

7415 29 00 00

- - Άλλα:

- - - Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για
οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό

- - - Άλλα

- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

7418 19

7418 19 10 00

7418 19 90 00

7418 20 00 00
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- - Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

- Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος
κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:

7418 11 00 00

7418

[7417]

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
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από χαλκό:

- - Άλλα

7415 39 00 00

[7416]

- - Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)

7415 33 00 00

- Άλλα είδη, με σπείρωμα:

- - Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται
να λειτουργούν ως ελατήρια)

- Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα:

- Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7415 21 00 00

7415 10 00 00
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5105

- Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους

7419 10 00 00

- - Άλλα

- - - Υφάσματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα),
πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα, των οποίων καμία διάσταση της διατομής δεν
υπερβαίνει τα 6 mm, καθώς και ανεπτυγμένα φύλλα (νεβρομετάλ)

- - - Ελατήρια από χαλκό

- - - Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75 - ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα
ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου:

- Θειούχα συμπήγματα νικελίου

- Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέσων προϊόντων της
μεταλλουργίας του νικελίου

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή:

- Νικέλιο όχι σε κράμα

- Κράματα νικελίου

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου:

- Από νικέλιο αμιγές

- Από κράματα νικελίου

7419 99

7419 99 10 00

7419 99 30 00

7419 99 90 00

75

7501

7501 10 00 00

7501 20 00 00

7502

7502 10 00 00

7502 20 00 00

7503 00

7503 00 10 00

7503 00 90 00
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- - Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι
αλλιώς κατεργασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7419 91 00 00

- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό:

7419
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5106

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο:

7505

- - Από κράματα νικελίου

7505 12 00 00

- - Από κράματα νικελίου

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο:

- Από νικέλιο όχι σε κράμα

- Από κράματα νικελίου

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα),
από νικέλιο:

7505 22 00 00

7506

7506 10 00 00

7506 20 00 00

7507

- - Από κράματα νικελίου

- Εξαρτήματα σωληνώσεων

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο:

- Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου

- Άλλα

7507 12 00 00

7507 20 00 00

7508

7508 10 00 00

7508 90 00 00
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- - Από νικέλιο όχι σε κράμα

7507 11 00 00

- Σωλήνες κάθε είδους:

- - Από νικέλιο όχι σε κράμα

7505 21 00 00

- Σύρματα:

- - Από νικέλιο όχι σε κράμα

7505 11 00 00

- Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής:

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7504 00 00 00
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5107

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή:

- Αργίλιο όχι σε κράμα

- Κράματα αργιλίου:

- - Πρωτεύον

7601

7601 10 00 00

7601 20

7601 20 10 00

- - - Άλλα

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου:

7601 20 99 00

7602 00

- - Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)

- Θραύσματα

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου:

- Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια

- Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο:

- Από αργίλιο όχι σε κράμα:

- - Ράβδοι

7602 00 19 00

7602 00 90 00

7603

7603 10 00 00

7603 20 00 00

7604

7604 10

7604 10 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 680

- - Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα,
τρόχισμα, πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και
ταινιών λεπτών, χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλητών, με πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

7602 00 11 00

- Απορρίμματα:

- - - Σε πλινθώματα ή σε υγρή μορφή

7601 20 91 00

- - Δευτερεύον:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

76
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5108

- - Άλλα:

- - - Ράβδοι

- - - Είδη καθορισμένης μορφής

Σύρματα από αργίλιο:

7604 29

7604 29 10 00

7604 29 90 00

7605

- - Άλλα:

7605 19 00 00

- - Άλλα

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm:

7605 29 00 00

7606

- - - Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

7606 11 10 00

- - - - 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm

7606 11 93 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 681

- - - - Κατώτερο των 3 mm

7606 11 91 00

- - - Άλλα, με πάχος:

- - Από αργίλιο όχι σε κράμα:

7606 11

- Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο:

- - Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm

7605 21 00 00

- Από κράματα αργιλίου:

- - Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7605 11 00 00

- Από αργίλιο όχι σε κράμα:

- - Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα

- Από κράματα αργιλίου:

- - Είδη καθορισμένης μορφής

7604 21 00 00

7604 10 90 00
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5109

- - - Ταινίες για βενετικά στόρια

7606 12 10 00

- - - - - 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm

- - - - - 6 mm ή περισσότερο

7606 12 93 00

7606 12 99 00

- - Από κράματα αργιλίου

Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί,
χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
(μη περιλαμβανομένου του υποθέματος):

7606 92 00 00

7607

- - - Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

- - - Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

7607 11 10 00

7607 11 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 682

- - Που έχουν υποστεί απλή έλαση:

7607 11

- Χωρίς υπόθεμα:

- - Από αργίλιο αμιγές

7606 91 00 00

- Άλλα:

- - - - - Κατώτερο των 3 mm

- - - - Άλλα, με πάχος:

- - - - Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7606 12 91 00

7606 12 50 00

- - Από κράματα αργιλίου:

7606 12

- - - Άλλα:

- - - - 6 mm ή περισσότερο

7606 11 99 00
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5110

- - - Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

7607 19 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- - - - Άλλα

- Σε υπόθεμα:

- - Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm

7607 19 99 00

7607 20

7607 20 10 00

- - - Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο:

- Από αργίλιο όχι σε κράμα

- Από κράματα αργιλίου:

- - - Που έχουν συγκολληθεί

7607 20 99 00

7608

7608 10 00 00

7608 20

7608 20 20 00

- - - Άλλοι

7608 20 89 00
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- - - - Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση

7608 20 81 00

- - Άλλοι:

- - - Αυτοκόλλητες ταινίες

7607 20 91 00

- - Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 0,2 mm:

- - - - Αυτοκόλλητες ταινίες

7607 19 91 00

- - - Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm:

- - Άλλα:

7607 19
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5111

- Άλλα:

- - Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες

- - Άλλα

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l,
χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με
εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει
τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή
θερμομόνωση:

- Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες

- Άλλα:

- - Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες

- - Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

7610 90

7610 90 10 00

7610 90 90 00

7611 00 00 00

7612

7612 10 00 00

7612 90

7612 90 10 00

7612 90 20 00

- - - 50 l ή περισσότερο

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 684

- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια

7610 10 00 00

7612 90 91 00

Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι,
σκελετοί, στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάζια και κατώφλια,
κιγκλιδώματα), από αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και
φύλλα, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο,
προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές:

7610

- - Άλλα, περιεκτικότητας:

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο
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Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την
ηλεκτροτεχνία:

- Με πυρήνα από χάλυβα

- Άλλα

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών,
όλα από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον
καθαρισμό με τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο:

7613 00 00 00

7614

7614 10 00 00

7614 90 00 00

7615

- - - Με απλή χύτευση ή σε τύπους

- - - Άλλα

- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο:

- Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί, κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά
άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι
(ροδέλες) και παρόμοια είδη

7615 19 10 00

7615 19 90 00

7615 20 00 00

7616

7616 10 00 00

7616 91 00 00

- - Άλλα:

7615 19
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- - Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου

- Άλλα:

- - Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή
ανάλογες χρήσεις

7615 11 00 00

- Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος
κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις:

- - - Κατώτερης των 50 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - - Με απλή χύτευση ή σε τύπους

- - - Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78 - ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:

- Μόλυβδος καθαρός

7616 99 10 00

7616 99 90 00

78

7801

7801 10 00 00

- - Άλλος:

- - - Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για
καθαρισμό (μόλυβδος για επεξεργασία)

7801 99

7801 99 10 00

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

7802 00 00 00

- - Άλλα

7804 19 00 00
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- - Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

- Πλάκες, φύλλα και ταινίες:

7804 11 00 00

7804

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο:

- - - - Άλλος

7801 99 99 00

[7803]

- - - - Κράματα μολύβδου

7801 99 91 00

- - - Άλλος:

- - Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος

7801 91 00 00

- Άλλος:

- - Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών για τη
μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ)

- Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα

- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79 - ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή:

7806 00 10 00

7806 00 30 00

7806 00 50 00

7806 00 80 00

79

7901

- - Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο:

- - - Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 %
ψευδάργυρο

- - - Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 %
ψευδάργυρο

- - - Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο

- Κράματα ψευδαργύρου

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου:

- Σκόνες ψευδαργύρου

7901 12

7901 12 10 00

7901 12 30 00

7901 12 90 00

7901 20 00 00

7902 00 00 00

7903

7903 10 00 00
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- - Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο

7901 11 00 00

- Ψευδάργυρος αμιγής:

Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο:

- Σκόνες και ψήγματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7806 00

[7805]

7804 20 00 00
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Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο

Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

7904 00 00 00

7905 00 00 00

- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 - ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή:

- Κασσίτερος αμιγής

- Κράματα κασσιτέρου

Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο

7907 00 10 00

7907 00 90 00

80

8001

8001 10 00 00

8001 20 00 00

8002 00 00 00

8003 00 00 00

- Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

8007 00 10 00
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Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο:

8007 00

[8006]

[8005]

[8004]

Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο:

7907 00

[7906]

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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8102 94 00 00

8102 10 00 00

8101 99 90 00
8102

8101 96 00 00
8101 97 00 00
8101 99
8101 99 10 00

8101 94 00 00

8101 10 00 00

8101
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- 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
- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)
- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 - ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ
Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:
- Σκόνες
- Άλλα:
- - Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση
- - Σύρματα
- - Απορρίμματα και θραύσματα
- - Άλλα:
- - - Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με
καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες
- - - Άλλα
Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:
- Σκόνες
- Άλλα:
- - Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση

8007 00 30 00

8007 00 50 00
8007 00 90 00
81
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0

5117

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
και θραύσματα:

- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που
παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα:

- - Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση), είδη με
καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες

- - Άλλα

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:

8103

8103 20 00 00

8103 30 00 00

8103 90

8103 90 10 00

8103 90 90 00

8104

- - Άλλα

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες

- Άλλα

8104 19 00 00

8104 20 00 00

8104 30 00 00

8104 90 00 00
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- - Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο

8104 11 00 00

- Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή:

- - Άλλα

8102 99 00 00

8102 96 00 00
8102 97 00 00

- - Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με
καθορισμένη μορφή, πλάκες, φύλλα και ταινίες
- - Σύρματα
- - Απορρίμματα και θραύσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου.
Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:

- Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

- Άλλα

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα:

- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα:

- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- - Πορώδες τιτάνιο

- - Σκόνες

- - Άλλα

- Απορρίμματα και θραύσματα

8105 20 00 00

8105 30 00 00

8105 90 00 00

8106 00

8106 00 10 00

8106 00 90 00

8107

8107 20 00 00

8107 30 00 00

8107 90 00 00

8108

8108 20 00

8108 20 00 10

8108 20 00 20

8108 20 00 90

8108 30 00 00
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Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου.
Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
και θραύσματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα

- - Πλάκες, φύλλα και ταινίες

- - Σωλήνες κάθε είδους:

- - Άλλα

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
και θραύσματα:

- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:

- Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα:

8108 90 30 00

8108 90 50 00

8108 90 60 00

8108 90 90 00

8109

8109 20 00 00

8109 30 00 00

8109 90 00 00

8110

8110 10 00 00

8110 20 00 00

8110 90 00 00

8111 00

- - Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- - Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

8111 00 11 00

8111 00 19 00

8111 00 90 00
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- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:

- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8108 90
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- - Απορρίμματα και θραύσματα

- - Άλλα

8112 13 00 00

8112 19 00 00

- - - Άλλα

- - Απορρίμματα και θραύσματα

- - Άλλα

8112 21 90 00

8112 22 00 00

8112 29 00 00

- - Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- - Απορρίμματα και θραύσματα

8112 51 00 00

8112 52 00 00
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- - - Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % νικέλιο

8112 21 10 00

- Θάλλιο:

- - Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες:

8112 21

- Χρώμιο:

- - Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Βηρύλλιο:

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:

8112 12 00 00

8112
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- - - - - Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

- - - - - Ίνδιο

- - - - - Γάλλιο

- - - - - Βανάδιο

- - - - - Γερμάνιο

- - Άλλα:

- - - Άφνιο (κέλτιο), γερμάνιο

- - - Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

- - - Γάλλιο, ίνδιο, βανάδιο:

- - - - Γάλλιο

- - - - Άλλα

8112 92 81 00

8112 92 89 00

8112 92 91 00

8112 92 95 00

8112 99

8112 99 20 00

8112 99 30 00

8112 99 70

8112 99 70 10

8112 99 70 90

- - - - Άλλα:

- - - - Απορρίμματα και θραύσματα

8112 92 31 00

8112 92 21 00

- - - Άφνιο (κέλτιο)

8112 92 10 00
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- - - Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο, γάλλιο, γερμάνιο, ίνδιο, βανάδιο:

- - Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες:

- Άλλα:

- - Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Σε ακατέργαστη μορφή

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ
ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

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:

- Φτυάρια κάθε είδους

- Δίκρανα

- Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες

- Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία

- Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός
τους γίνεται με το ένα χέρι

- Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός
του γίνεται με τα δύο χέρια

- Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού

Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
φρεζοπρίονα και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα):

- Χειροπρίονα

8113 00 20 00

8113 00 40 00

8113 00 90 00

82

8201

8201 10 00 00

8201 20 00 00

8201 30 00 00

8201 40 00 00

8201 50 00 00

8201 60 00 00

8201 90 00 00

8202

8202 10 00 00
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Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές
συνθέσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8113 00
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- - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

- Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»

8202 39 00 00

8202 40 00 00

- - Άλλες:

8202 99

- - - - Για την κοπή άλλων υλών

- - - Με λειτουργικό μέρος από άλλες ύλες

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο,
ψαλίδες μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του
χεριού:

- Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

- Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια
εργαλεία:

- - Λαβίδες κάθε είδους (πένσες κ.λπ.) για την αποτρίχωση

- - Άλλα

- Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

8202 99 19 00

8202 99 90 00

8203

8203 10 00 00

8203 20

8203 20 10 00

8203 20 90 00

8203 30 00 00
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- - - - Για την κοπή μετάλλων

8202 99 11 00

- - - Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα:

- - Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων

8202 91 00 00

- Άλλες λεπίδες πριονιών:

- - Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα

- Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα):

- Λεπίδες για κορδελοπρίονα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα δυναμομετρικά κλειδιά). Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές:

8204

- - Με μεταβλητό άνοιγμα:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- 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. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια,
άλλα από εκείνα που αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά
σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι:

- Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων

- Σφυριά και βαριές

- Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου

- Κατσαβίδια

8204 12 00

8204 12 00 10

8204 12 00 90

8204 20 00 00

8205

8205 10 00 00

8205 20 00 00

8205 30 00 00

8205 40 00 00

- - Άλλα:

- - - Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυψαδόρους και ζωγράφους

8205 59

8205 59 10 00
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- - Οικιακής οικονομίας

8205 51 00 00

- Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
γυαλοκόπτες με διαμάντι):

- - Με σταθερό άνοιγμα

8204 11 00 00

- Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού:

- Κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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8207 20 10 00
8207 20 90 00

8207 13 00 00
8207 19
8207 19 10 00
8207 19 90 00
8207 20

8207

8205 90 00 00
8206 00 00 00
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- - - Εργαλεία (πιστόλια) για το κάρφωμα, για το στερέωμα πωμάτων, σφηνών κ.λπ., που
λειτουργούν με τη βοήθεια καψυλίου που εκρήγνυται
- - - Άλλα:
- - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων
- - - - Άλλα
- Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια
- Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια
- Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους,
χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι
- Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων
Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, 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 περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη
διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία
διάτρησης ή γεώτρησης:
- Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης:
- - Με λειτουργικό μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις
- - Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:
- - - Με λειτουργικό μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού
- - - Άλλα
- Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με
θερμοσυμπίεση) των μετάλλων:
- - Με λειτουργικό μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού
- - Με λειτουργικό μέρος από άλλες ύλες

8205 59 30 00

8205 59 90
8205 59 90 10
8205 59 90 90
8205 60 00 00
8205 70 00 00
8205 80 00 00
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5126

- - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:

- - - Εναλλάξιμα στοιχεία για τη σφράγιση σωλήνων που χρησιμοποιούνται για πάγκους
εργασίας της υποκατηγορίας 8459 70 00 00

- - - Άλλα

- - Άλλα

- Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων:

8207 30 10

8207 30 10 10

8207 30 10 90

8207 30 90 00

8207 40

- - Άλλα

- Εργαλεία για τη διάτρηση:

- - Με λειτουργικό μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 40 90 00

8207 50

8207 50 10 00

- - - - - Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής

- - - - - Από άλλες ύλες

8207 50 60 00

8207 50 70 00
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- - - - - Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

- - - - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με λειτουργικό μέρος:

- - - Άλλα:

- - - Τρυπάνια για τις οικοδομές

8207 50 50 00

8207 50 30 00

- - - Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων

8207 40 30 00

- - Με λειτουργικό μέρος από άλλες ύλες:

- - - Εργαλεία για την άντληση

8207 40 10 00

- - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων:

- Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών:

- - Με λειτουργικό μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 60

8207 60 10 00

- - - - Άλλα

8207 60 50 00

- Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα):

8207 70

- - - - Φρέζες με ουρά (άκρο)

- - - - Φρέζες κοπής οδόντων

- - - - Άλλα

- - Άλλα

8207 70 35 00

8207 70 38 00

8207 70 90 00

- - - Από άλλες ύλες:

- - - Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

8207 70 31 00

8207 70 10 00

- - - - Άλλα

8207 60 90 00
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- - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με λειτουργικό μέρος:

- - - - Για μέταλλο εργασίας

8207 60 70 00

- - - Εργαλεία για το άνοιγμα οπών:

- - - - Για μέταλλο εργασίας

8207 60 30 00

- - - Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση:

- - Με λειτουργικό μέρος από άλλες ύλες:

- - - - Άλλα
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- - - Από άλλες ύλες

- - Άλλα

- Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία:

- - Με λειτουργικό μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 80 19 00

8207 80 90 00

8207 90

8207 90 10 00

- - - Εργαλεία κοπής γραναζιών

8207 90 50 00

- - - - - Άλλα

8207 90 78 00

- - - - - Άλλα

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές:

- Για την κατεργασία των μετάλλων

- Για την κατεργασία του ξύλου

8207 90 99 00

8208

8208 10 00 00

8208 20 00 00
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- - - - - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

8207 90 91 00

- - - - Από άλλες ύλες:

- - - - - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

8207 90 71 00

- - - - Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:

- - - Άλλα, με λειτουργικό μέρος:

- - - Λεπίδες κατσαβιδιών

8207 90 30 00

- - Με λειτουργικό μέρος από άλλες ύλες:

- - - Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

- - Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, Με λειτουργικό μέρος:

- Εργαλεία για την τόρνευση:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- - Μαχαίρια κυκλικά

- - Άλλα

- Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά

- Άλλα

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που
αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις:

- Πλακίδια μετακινήσιμα

- Άλλα

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους:

- Συλλογές

8208 30 10 00

8208 30 90 00

8208 40 00 00

8208 90 00 00

8209 00

8209 00 20 00

8209 00 80 00

8210 00 00 00

8211

8211 10 00 00

- - - Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

- - - Άλλα

- - Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

- - Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
πτυσσόμενα μαχαίρια

- - Λεπίδες

8211 91 30 00

8211 91 80 00

8211 92 00 00

8211 93 00 00

8211 94 00 00
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- - Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα:

8211 91

- Άλλα:

- Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων:
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8215 10 30 00
8215 10 80 00

8215 10 20 00

8215 10

8214 90 00 00
8215

8214 10 00 00
8214 20 00 00

8212 90 00 00
8213 00 00 00
8214
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- - Λαβές από κοινά μέταλλα
Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε
ταινίες):
- Ξυράφια:
- - Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται
- - Άλλα
- Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε
ταινίες
- Άλλα μέρη
Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους
Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια
κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την
περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια):
- Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους
- Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα
οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)
- 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:
- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή
επιπλατινωμένο:
- - Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα αντικείμενα
- - Άλλα:
- - - Από ανοξείδωτο χάλυβα
- - - Άλλα

8211 95 00 00
8212

8212 10
8212 10 10 00
8212 10 90 00
8212 20 00 00
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- - Άλλα

8215 20 90 00

- - - Από ανοξείδωτο χάλυβα

- - - Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με
ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν
κλειδαριά, από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα:

- Λουκέτα

- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα:

- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - Άλλα

- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα

- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες:

8215 99 10 00

8215 99 90 00

83

8301

8301 10 00 00

8301 20 00

8301 20 00 10

8301 20 00 90

8301 30 00 00

8301 40

8301 40 11 00

- - Άλλα:

8215 99

- - - Κλειδαριές με κυλίνδρους
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- - Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων:

- - Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Άλλα:

- Άλλες συλλογές:
- - Από ανοξείδωτο χάλυβα
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- - Άλλες κλειδαριές. Σύρτες

- Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά

- Μέρη:

- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - Άλλα

- Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

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 αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα:

- Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και οι ρεζέδες):

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

- Τροχίσκοι:

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα:

- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

8301 40 90 00

8301 50 00 00

8301 60 00

8301 60 00 10

8301 60 00 90

8301 70 00 00

8302

8302 10 00

8302 10 00 10

8302 10 00 90

8302 20 00

8302 20 00 10

8302 20 00 90

8302 30 00

8302 30 00 10
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- - - Άλλα
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- - - Εξαρτήματα, στοιχεία σύνδεσης και παρόμοια προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα
κτίρια για το κλείσιμο παραθύρων με περιστρεφόμενο ή ανατρεπόμενο ή συρόμενο τζάμι

- - - Άλλα

- - Άλλα, για έπιπλα:

- - - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - - Άλλα

- - Άλλα:

- - - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - - Άλλα

- Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη

- Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες:

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και
κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα:

- Χρηματοκιβώτια

8302 41 00 10

8302 41 00 90

8302 42 00

8302 42 00 10

8302 42 00 90

8302 49 00

8302 49 00 10

8302 49 00 90

8302 50 00 00

8302 60 00

8302 60 00 10

8302 60 00 90

8303 00

8303 00 10 00
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- - Για κτίρια:

- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη:

- - Άλλα
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- Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη

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 9403

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, ταπετσιέριδες, συσκευαστές), από κοινά μέταλλα:

- Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης

- Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

- 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 ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα:

- Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη

8303 00 90 00

8304 00 00 00

8305

8305 10 00 00

8305 20 00 00

8305 90 00 00

8306

8306 10 00 00

- - Άλλα:

- - - Από χαλκό

- - - Από άλλα κοινά μέταλλα

- Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες

8306 29

8306 29 10 00

8306 29 90 00

8306 30 00 00
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- - Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

8306 21 00 00

- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης:

- Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια
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- Από σίδηρο ή χάλυβα:

- - Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

- Από άλλα κοινά μέταλλα:

- - Με εξαρτήματα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη
(αγκράφες), άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα,
υποδήματα, καλύμματα, δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια
σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος, από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από
κοινά μέταλλα:

- Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες

- Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα
πώματα για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες,
πώματα βιδωτά για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για
τη συσκευασία, από κοινά μέταλλα:

- Πώματα-στεφάνια

- Άλλα:

- - Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο. Καπάκια (καψούλια)
πωμάτισης ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm

- - Άλλα

8307 10 00

8307 10 00 10

8307 10 00 90

8307 90 00

8307 90 00 10

8307 90 00 90

8308

8308 10 00 00

8308 20 00 00

8308 90 00 00

8309

8309 10 00 00

8309 90

8309 90 10 00

8309 90 90 00
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Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους:
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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 9405

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 καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων
για επιμετάλλωση με ψεκασμό:

- Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, από κοινά μέταλλα:

- - Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα
με πυρίμαχο υλικό:

- - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - - Άλλα

- - Άλλα

- Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα:

- - Για βιομηχανική συναρμολόγηση μηχανοκίνητων οχημάτων

- - Άλλα

- Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά
μέταλλα

- Άλλα

8310 00 00 00

8311

8311 10

8311 10 10

8311 10 10 10

8311 10 10 90

8311 10 90 00

8311 20 00

8311 20 00 10

8311 20 00 90

8311 30 00 00

8311 90 00 00
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για
πυρηνικούς αντιδραστήρες:

- Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ)

- Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους (Ευρατόμ)

- Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί (Ευρατόμ)

- Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ)

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

8401

8401 10 00 00

8401 20 00 00

8401 30 00 00

8401 40 00 00

8402

- - Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 t

- - Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες:

- - - Λέβητες με σωλήνες καπνού

- - - Άλλοι

8402 12 00 00

8402 19

8402 19 10 00

8402 19 90 00
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- - Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 t

8402 11 00 00

- Ατμολέβητες:

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ
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- Μέρη

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402:

- Λέβητες:

- - Από χυτοσίδηρο

- - Άλλοι:

- - - Λέβητες κεντρικής θέρμανσης με ισχύ που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει
τα 10 000 kW

- - - Λέβητες κεντρικής θέρμανσης ισχύος που δεν υπερβαίνει τα 100 kW

- - - Άλλα

- Μέρη:

- - Από χυτοσίδηρο

- - Άλλα

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης
θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων).
Συμπυκνωτές ατμομηχανών:

- Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403:

- - Για την υποκατηγορία 8402 12 00 00 και την κατηγορία 8403 10 90

- - Άλλα

- Συμπυκνωτές ατμομηχανών

8402 90 00 00

8403

8403 10

8403 10 10 00

8403 10 90

8403 10 90 10

8403 10 90 20

8403 10 90 90

8403 90

8403 90 10 00

8403 90 90 00

8404

8404 10 00

8404 10 00 10

8404 10 00 90

8404 20 00 00
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- Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8402 20 00 00

ΣΟ 2008

5

5

8

0

0

5

8
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0

2

5

Βασικός
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0

3

3

0
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0
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Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις
καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την
παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους:

- Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις
καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την
παραγωγή αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

- Μέρη

Ατμοστρόβιλοι:

- Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων

8405

8405 10 00 00

8405 90 00 00

8406

8406 10 00 00

- - - Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών

- - - Άλλοι

- - Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW:

8406 81 10 00

8406 81 90 00

8406 82

- - - - Που δεν υπερβαίνει τα 10 MW

- - - - Που υπερβαίνει τα 10 MW

- - - Άλλοι

- Μέρη:

- - Πτερύγια και ρότορες

- - Άλλα

8406 82 11 00

8406 82 19 00

8406 82 90 00

8406 90

8406 90 10 00

8406 90 90 00
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- - - Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ:

- - Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW:

8406 81

- Άλλοι στρόβιλοι:

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8404 90 00 00

ΣΟ 2008
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- Κινητήρες για αεροσκάφη:

- - Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- - Άλλα

8407 10 00

8407 10 00 10

8407 10 00 90

- - - Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm³

8407 21 10 00

- - - - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW

- - Άλλοι:

- - - Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW

- - - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW

8407 21 99 00

8407 29

8407 29 20 00

8407 29 80 00

- - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm³αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³:

- - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³

- - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

8407 32

8407 32 10 00

8407 32 90 00
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- - Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³

8407 31 00 00

- Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των
οχημάτων του κεφαλαίου 87:

- - - - Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW

8407 21 91 00

- - - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm³:

- - Εξωλέμβιου τύπου:

8407 21

- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται
με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8407

ΣΟ 2008
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- - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm³:

- - - Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους
γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703,
για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου
των 2 800 cm³, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705:

8407 34

8407 34 10 00

- - - - - Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm³

- - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση

- - - - - - Άλλα

- - - - - Που υπερβαίνει τα 1 500 cm³

- - - - - - Για βιομηχανική συναρμολόγηση

- - - - - - Άλλα

8407 34 91

8407 34 91 10

8407 34 91 90

8407 34 99

8407 34 99 10

8407 34 99 90

- - - - Καινούργιοι με κυλινδρισμό:

- - - - Μεταχειρισμένοι
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- - - Άλλοι:

8407 33 90 00

8407 34 30 00

- - - Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους
γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των
κλάσεων 8703, 8704 και 8705

8407 33 10 00

- - - Άλλοι:

- - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm³:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8407 33
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- - - - Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW

- - - - Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW:

8407 90 90 00

- - - Άλλοι:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 715

- - - Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους
γεωργικούς ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703,
για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου
των 2 800 cm³, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8705

8407 90 80 00

8407 90 50 00

- - Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

8407 90 10 00

- - Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³:

- Άλλοι κινητήρες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8407 90

ΣΟ 2008
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- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων:

8408 10

5

--- Άλλοι

8408 10 19 00

5

---- Άλλοι

8408 10 24 00

8408 10 31 00
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---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 00 10 00

5

5

---- Άλλοι

8408 10 28 00

--- Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:

5

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

8408 10 26 00

--- Που υπερβαίνει τα 15 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW

5

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

8408 10 22 00

--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW:

-- Καινούργιοι, με ισχύ:

5

--- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8408 10 11 00

-- Μεταχειρισμένοι:

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή
ημιντίζελ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

0

0

0

0

0

0

0
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5

---- Άλλοι

8408 10 49 00

5

---- Άλλοι

8408 10 59 00

5

---- Άλλοι

8408 10 69 00

8408 10 81 00
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---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

5

5

---- Άλλοι

8408 10 79 00

--- Που υπερβαίνει τα 1 000 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:

5

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

8408 10 71 00

--- Που υπερβαίνει τα 500 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW:

5

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

8408 10 61 00

--- Που υπερβαίνει τα 300 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW:

5

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

8408 10 51 00

--- Που υπερβαίνει τα 200 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW:

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

--- Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 10 41 00

8408 10 39 00

ΣΟ 2008
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- Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10· για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703· για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης
8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm3· για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης
8705:

8408 20

8408 20 10 00

5

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW

8408 20 37 00

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση

----- Άλλοι

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW:

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση

8408 20 55 10

8408 20 55 90

8408 20 57

8408 20 57 10
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5

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW:

8408 20 55

0

0

---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW:

8408 20 51 00

5

5

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

8408 20 35 00

--- Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ:

5

---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW

8408 20 31 00

--- Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ:

-- Άλλοι:

5

---- Άλλοι

8408 10 99 00

0

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 00 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00 00

--- Που υπερβαίνει τα 5 000 kW:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 10 91 00

8408 10 89 00

ΣΟ 2008
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- Άλλοι κινητήρες :

--- Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων

8408 90

8408 90 21 00

5
5
5
5
5
5

---- Που υπερβαίνει τα 30 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW

---- Που υπερβαίνει τα 200 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW

---- Που υπερβαίνει τα 300 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW

---- Που υπερβαίνει τα 500 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

---- Που υπερβαίνει τα 1 000 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8408 90 45 00

8408 90 47 00

8408 90 61 00

8408 90 65 00

8408 90 67 00

8408 90 81 00

8408 90 85

8408 90 85 10
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5

---- Που υπερβαίνει τα 15 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW

8408 90 43 00

0,4

5

2

---- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW

--- Καινούργιοι, με ισχύ:

--- Μεταχειρισμένοι

8408 90 41 00

8408 90 27 00

----- Άλλοι

8408 20 99 90

-- Άλλοι:

5

----- Που προορίζονται για τη βιομηχανική συναρμολόγηση

8408 20 99 10

5

2

---- Που υπερβαίνει τα 200 kW:

8408 20 99

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 20 57 90
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----- Άλλοι

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των κλάσεων
8407 ή 8408:

- Κινητήρων για αεροσκάφη:

8408 90 89 90

8409

8409 10 00 00

0

-- Άλλα

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών:

8409 99 00 00

8410

5
5

- Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι’ αερίου:

8410 90

8410 90 10 00

8410 90 90 00

8411

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 720

-- Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN:

0

5

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW

8410 13 00 00

8411 11 00 00

5

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW

8410 12 00 00

- Στρόβιλοι δι΄αντιδράσεως:

5

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

8410 11 00 00

- Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί:

0

-- Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

8409 91 00 00

- Άλλα:

5

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8408 90 89 10

0

0,4

---- Που υπερβαίνει τα 5 000 kW

8408 90 89

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 90 85 90
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0

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN

8411 12 80 00

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW

8411 22 20 00

8411 22 80 00

0
0

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW:

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW

8411 82

8411 82 20 00

8411 82 60 00

8411 82 80 00

0

-- Άλλα

8411 99 00 00
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0

-- Στροβίλων δι’ αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου:

8411 91 00 00

- Μέρη:

0

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW:

8411 81 00 00

0

0

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW:

8411 22

- Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου:

0

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW:

8411 21 00 00

0

0

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN

8411 12 30 00

- Συσκευές προώθησης διά στροβίλου:

0

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN

8411 12 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8411 12

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Άλλες

8412 10 00 90

--- Άλλοι:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Άλλοι:

--- Υδραυλικά συστήματα

8412 21 80

8412 21 80 10

8412 21 80 90

8412 29

8412 29 20 00

---- Άλλοι:

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8412 29 89

8412 29 89 10
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---- Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί

8412 29 81 00

--- Άλλοι:

5

--- Υδραυλικά συστήματα

8412 21 20 00

0,5

5

5

0,5

-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):

8412 21
1

2

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8412 10 00 10

- Κινητήρες υδραυλικοί:

0,5

- Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση:

8412 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8412

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0
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--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8412 31 00 10

0,5
5

0,5
5

-- Άλλοι:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Άλλοι:

-- Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών

-- Άλλοι:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

- Μέρη:

-- Συσκευών προώθησης με αντίδραση, άλλων από τους στροβίλους με αντίδραση

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8412 39 00

8412 39 00 10

8412 39 00 90

8412 80

8412 80 10 00

8412 80 80

8412 80 80 10

8412 80 80 90

8412 90

8412 90 20

8412 90 20 10
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5

--- Άλλοι

8412 31 00 98

0,5

0,5

0,5

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

2

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8412 31 00 91

--- Άλλοι:

-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι):

- Κινητήρες πεπιεσμένου αέρα:

----- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8412 31 00

8412 29 89 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5151

5

0,5
5

-- Για κινητήρες υδραυλικούς

-- Άλλα

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη· ανυψωτές υγρών:

8412 90 40 00

8412 90 80

8412 90 80 10

8412 90 80 90

8413

0
0

0
0

-- Αντλίες εκτόξευσης

-- Άλλες

- Αντλίες σκυροδέματος

- Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλες

8413 30 20 00

8413 30 80 00

8413 40 00 00

8413 50

8413 50 20 00

8413 50 40 00

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

--- Αντλίες με έμβολο:
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0

- Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:

8413 30

0

0

- Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8413 11 ή 8413 19

8413 20 00 00

8413 50 61 00

0

-- Άλλες

8413 19 00 00

-- Άλλες:

0

-- Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους
σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία

8413 11 00 00

- Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη:

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8412 90 20 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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-- Υδραυλικά συγκροτήματα

8413 60 20 00

0

---- Άλλες

8413 60 39 00

0
0
0

---- Άλλες

--- Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες

--- Άλλες

- Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:

8413 60 69 00

8413 60 70 00

8413 60 80 00

8413 70

0
0

--- Μονοκυψελικές

--- Πολυκυψελικές

8413 70 21 00

8413 70 29 00

-- Αντλίες βυθιζόμενες:

0

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

8413 60 61 00

--- Αντλίες με ελάσματα:

0

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

8413 60 31 00

--- Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 725

- Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες:

8413 60

-- Άλλες:

0

--- Άλλες

8413 50 80 00

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8413 50 69 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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8413 91 00
8413 91 00 10

8413 81 00 00
8413 82 00 00

8413 70 81 00
8413 70 89 00

8413 70 51 00
8413 70 59 00
8413 70 65 00
8413 70 75 00

8413 70 45 00

8413 70 35 00

8413 70 30 00

ΣΟ 2008
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-- Επιταχυντές κυκλοφορίας για εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού, χωρίς
στεγανοποιημένο άξονα:
-- Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο:
--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm
--- Που υπερβαίνει τα 15 mm:
---- Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό
---- Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς:
----- Μονοκυψελικές:
------ Απλής ροής:
------- Μονοκόμματες
------- Άλλες
------ Πολλαπλών ροών
----- Πολυκυψελικές
---- Άλλες φυγόκεντρες αντλίες:
----- Μονοκυψελικές
----- Πολυκυψελικές
- Άλλες αντλίες·ανυψωτές υγρών:
-- Αντλίες:
-- Ανυψωτές υγρών
- Μέρη:
-- Αντλιών:
--- Μονάδων άντλησης με χωρητικότητα 3,2-12,5 τόνους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

10

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

3

0
0

0
0

0
0
0
0

0

0

0
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- Αντλίες κενού:

-- Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

8414 10

8414 10 20 00

0,5
5

----- Άλλες

- Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες:

-- Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα

-- Άλλες

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

8414 10 89 90

8414 20

8414 20 20 00

8414 20 80

8414 20 80 10

8414 20 80 90
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2

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8414 10 89 10

5

0,5

---- Άλλες

8414 10 89

2

2

---- Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης

--- Άλλες:

--- Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots

8414 10 81 00

8414 10 25 00

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

-- Άλλες:

0

-- Ανυψωτών υγρών

8413 92 00 00

5

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8413 91 00 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι:

8414 30 20 10

8414 30 20 90

5

0.5
5

5
5

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι:

--- Άλλοι

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι:

- Αεροσυμπιεστές στερεωμένοι σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλκηση:

-- Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m3

-- Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m3

8414 30 81 10

8414 30 81 90

8414 30 89

8414 30 89 10

8414 30 89 90

8414 40

8414 40 10 00

8414 40 90 00

5

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8414 51 00 10

8414 51 00 90
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0,5

-- Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W:

8414 51 00

- Ανεμιστήρες:

0,5

--- Ερμητικοί ή ημιερμητικοί

8414 30 81

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW:

0,5

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW

8414 30 20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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--- Αξονικοί:

---- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8414 59 20

8414 59 20 10

2

0,5
2

0,5
2
5

----- Άλλοι

--- Φυγόκεντροι ανεμιστήρες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλοι

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

- Άλλοι:

8414 59 20 98

8414 59 40

8414 59 40 10

8414 59 40 90

8414 59 80

8414 59 80 10

8414 59 80 90

8414 60 00 00

8414 80

---- Άλλοι

--- Πολυκυψελικοί

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8414 80 11 90

8414 80 19

8414 80 19 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 729

3

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8414 80 11 10

0

0

--- Μονοκυψελικοί

8414 80 11

-- Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο:

0,5

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8414 59 20 91

---- Άλλοι:

-- Άλλοι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 59

ΣΟ 2008

0
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----- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8414 80 22 10

1

0
1

------ Άλλοι

---- Που υπερβαίνει τα 60 m :

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

8414 80 22 98

8414 80 28

8414 80 28 10

8414 80 28 90

8414 80 73 91

---- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8414 80 73 10
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----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι:

--- Μονοαξονικοί:

8414 80 73

0

0

1

---- Που υπερβαίνει τα 120 m3

8414 80 59 00

-- Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί:

1

---- Που δεν υπερβαίνει τα 120 m3:

8414 80 51 00

--- Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:

3

0

------ Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

0

1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8414 80 22 91

----- Άλλοι

---- Που δεν υπερβαίνει τα 60 m3:

--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή:

-- Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 80 22

8414 80 19 90
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0
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0
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2
0

0,5
0,5

0
5

-- Άλλοι

- 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:

- Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή του τύπου "split-system"
(διαιρούμενα συστήματα):

-- Που αποτελούν ένα μόνο σώμα

-- Διαιρούμενα συστήματα («split-system»)

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα:

-- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλες

8414 80 80 00

8414 90 00 00

8415

8415 10

8415 10 10 00

8415 10 90 00

8415 20 00

8415 20 00 10

8415 20 00 90

---- Βιομηχανικά ενσωματωμένο κλιματιστικό με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 kW, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 50 kW

8415 81 00 10
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-- Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες
θερμότητας):

8415 81 00

10

2

---- Άλλοι

8414 80 78 00

- Άλλες:

2

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Με κοχλίες

--- Πολυαξονικοί:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 80 75 00

8414 80 73 98

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2

10
0,5
5

0
3
0

5
5

5
5
0

---- Άλλες

-- Άλλες, με ψυκτική διάταξη:

---- Βιομηχανικά ενσωματωμένο κλιματιστικό με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 kW, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 50 kW

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλες

-- Χωρίς ψυκτική διάταξη:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

- 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 διατάξεις:

- Καυστήρες υγρών καυσίμων:

-- Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο

-- Άλλοι

- Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες:

-- Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου

-- Άλλοι

- Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες
τους, οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

8415 81 00 90

8415 82 00

8415 82 00 10

8415 82 00 30

8415 82 00 90

8415 83 00

8415 83 00 10

8415 83 00 90

8415 90 00 00

8416

8416 10

8416 10 10 00

8416 10 90 00

8416 20

8416 20 10 00

8416 20 90 00

8416 30 00 00
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0,5

Βασικός
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--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8415 81 00 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0
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2

2
0
2

10
2

- Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας:

-- Κλίβανοι με σήραγγα

-- Άλλοι

- Άλλοι:

-- Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων

-- Κλίβανοι με σήραγγα και σωληνωτοί κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων

-- Άλλοι

- Μέρη:

-- Σωληνωτοί ανακτητές θερμότητας με σωλήνες με παραγωγικότητα 2 800 -19 000 m3 την ώρα

-- Άλλοι

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό· αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές
τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415:

- Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες:

--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l (λίτρα):

8417 20

8417 20 10 00

8417 20 90 00

8417 80

8417 80 10 00

8417 80 20 00

8417 80 80 00

8417 90 00

8417 90 00 10

8417 90 00 90

8418

8418 10

8418 10 20
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2

- Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων

8417 10 00 00

5

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη
ηλεκτρικοί:

8417

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8416 90 00 00

ΣΟ 2008
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5

5

0

0
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--- Άλλοι:

---- Εσωτερικό

8418 10 80

8418 10 80 10

--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l (λίτρα)

8418 21 10 00

5

---- Εντοιχιζόμενα

8418 21 59 00

7
5

----- Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l (λίτρα)

-- Άλλα

8418 21 99 00

8418 29 00 00
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10

----- που δεν υπερβαίνει τα 250 l (λίτρα)

8418 21 91 00

---- Άλλα, με χωρητικότητα:

5

---- Τύπου τραπεζιού

8418 21 51 00

--- Άλλα:

-- Με συμπίεση:

8418 21

10

5

-- Άλλοι

8418 10 80 98

- Ψυγεία οικιακού τύπου:

0,5

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8418 10 80 91

---- Άλλοι

5

-- Άλλοι

8418 10 20 98

5

0,5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

---- Εσωτερικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8418 10 20 91

8418 10 20 10

ΣΟ 2008
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5

0,5
5

0
2,5

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλα:

--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l (λίτρα) αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l (λίτρα)

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλα:

- Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l
(λίτρα):

--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l (λίτρα)

--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l (λίτρα) αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l (λίτρα)

- Άλλα κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα για την παραγωγή ψύχους:

8418 30 20 10

8418 30 20 90

8418 30 80

8418 30 80 10

8418 30 80 90

8418 40

8418 40 20 00

8418 40 80 00

8418 50

5

--- Άλλα

8418 50 19 00

8418 61 00 00
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-- Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

5

5

--- Άλλα

8418 50 99 00

- Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους: αντλίες θερμότητας:

5

--- Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων 8418 30 και 8418 40

8418 50 91 00

-- Άλλα ψυκτικά έπιπλα:

5

--- Για κατεψυγμένα προϊόντα

8418 50 11 00

-- Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο
εξατμιστήρα):

0,5

--- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l (λίτρα)

8418 30 20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l
(λίτρα):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8418 30

ΣΟ 2008
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6

--- Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής
χρήσης

--- Άλλα:

---- Μέρη εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης για ψυγεία και καταψύκτες οικιακής χρήσεως

---- Άλλα

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους κει
τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή
της θερμοκρασίας όπως ή θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η
αποστείρωση, η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση
ή η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές· θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας
θέρμανσης ή συσσώρευσης:

8418 99 10 00

8418 99 90

8418 99 90 10

8418 99 90 90

8419

5

-- Άλλοι

8419 19 00 00
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2

-- Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο

8419 11 00 00

- Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης:

5

-- Άλλα:

8418 99
6

-- Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους

8418 91 00 00

6

3

--- Άλλα:

8418 69 00 90

- Μέρη:

0

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8418 69 00 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8418 69 00

ΣΟ 2008
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0

0

0

0
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2
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0
2

-- Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια

-- Άλλοι:

--- Για τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη

--- Άλλοι

- Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

- Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας :

- Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων

8419 32 00 00

8419 39

8419 39 10 00

8419 39 90 00

8419 40 00 00

8419 50 00 00

8419 60 00 00

3

0
3

---- Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

---- Άλλες

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

8419 81 20

8419 81 20 10

8419 81 20 90

8419 81 80

8419 81 80 10

8419 81 80 90
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0

-- για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων:

8419 81

- Άλλες συσκευές και διατάξεις:

0

0

Βασικός
δασμολογικός
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-- Για γεωργικά προϊόντα

- Στεγνωτήρες:

- Αποστειρωτές για ιατρική, χειρουργική ή εργαστηριακή χρήση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8419 31 00 00

8419 20 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5165

0
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5
5
5
0

--- Άλλες

- Μέρη:

--- Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00 00

--- Άλλα

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα
μηχανήματα αυτά:

- Καλάνδρες και έλαστρα:

Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών

-- Άλλα

8419 89 98 00

8419 90

8419 90 15 00

8419 90 85 00

8420

8420 10

8420 10 10 00

8420 10 30 00

8420 10 50 00

8420 10 90 00

5
5
0

-- Κύλινδροι:

--- Από χυτοσίδηρο

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8420 91

8420 91 10 00

8420 91 80 00

8420 99 00 00
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2

--- Συσκευές και διατάξεις για εκμετάλλωσης σε κενό

8419 89 30 00

- Μέρη:

0

--- Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν
πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος

8419 89 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8419 89
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-- Άλλες:

---- Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια

---- Άλλες

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

8421 19

8421 19 20 00

8421 19 70

8421 19 70 10

8421 19 70 90

0,5
2
0

-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό

-- Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

-- Άλλες

8421 22 00 00

8421 23 00

8421 23 00 10

8421 23 00 30

8421 23 00 90

8421 29 00 00
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0

-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

8421 21 00 00

0

5

-- Σουρώστρες για ασπρόρουχα

8421 12 00 00

- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών:

10
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-- Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος

- Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες
σουρώστρες:

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φυγοκεντρικά
στραγγιστήρια και στεγνωτήρια· συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8421 11 00 00

8421

ΣΟ 2008
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-- Άλλες:

---- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα

8421 39

8421 39 20 00

2
0,5

----- Με καταλυτική μέθοδο:

------ Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

------ Άλλες

----- Άλλες

8421 39 60

8421 39 60 10

8421 39 60 90

8421 39 90 00

Πλυντήρια πιάτων· μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων
δοχείων· μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών
φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών· μηχανές και
συσκευές για τον πωματισμό φιαλών, πλατύστομων φιαλών, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών·
μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων
των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)· συσκευές και
μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά:

8422

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 740

0

-- Άλλα

8421 99 00 00

- Πλυντήρια πιάτων:

0

-- Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες
σουρώστρες:

8421 91 00 00

- Μέρη:

0

----- Με μέθοδο ύγρανσης
2

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8421 39 40 00

---- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων:

-- Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση:

- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8421 31 00 00

ΣΟ 2008
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- Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων
δοχείων

- Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση
ετικετών σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία· μηχανές και συσκευές για τον πωματισμό
φιαλών, πλατύστομων φιαλών, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών· συσκευές και μηχανές για την
εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά:

-- Μηχανές για το γέμισμα φιαλών ή άλλων δοχείων· μηχανές και συσκευές για τον πωματισμό
φιαλών ή την επίθεση ετικέτας, που χρησιμοποιεί η βιομηχανία τροφίμων με παραγωγή που δεν
υπερβαίνει τις 12 000 φιάλες την ώρα

8422 20 00 00

8422 30 00

8422 30 00 10

2

5

0

2
0

--- Άλλες

- Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο
φιλμ):

-- Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων
(συμπεριλαμβανομένων των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο
φιλμ) που χρησιμοποιεί η βιομηχανία τροφίμων με παραγωγή που δεν υπερβαίνει 12 000 φιάλες την
ώρα

-- Άλλες

- Μέρη:

-- Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών

-- Άλλα

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάστιγγες και οι ζυγαριές για

8422 30 00 99

8422 40 00

8422 40 00 10

8422 40 00 90

8422 90

8422 90 10 00

8422 90 90 00

8423
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2

- Μηχανές για το σφράγισμα γιάλινων φιαλών με μεταλλικά βιδωτά καπάκια, που χρησιμοποιεί η
βιομηχανία τροφίμων με παραγωγή που δεν υπερβαίνει 9 600 φιάλες ανά ώρα

8422 30 00 91

-- Άλλες:

5

-- Άλλες

8422 19 00 00

5

5
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-- Οικιακού τύπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8422 11 00 00
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-- Άλλες

- Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

- Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των
δόσεων

8423 10 90 00

8423 20 00 00

8423 30 00 00

5
5

--- Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των
προσυσκευασμένων προϊόντων

--- Ζυγαριές καταστημάτων

--- Άλλες

-- Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg:

--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

--- Άλλες:

---- Πλαστιγγες για βοοειδή

8423 81 30 00

8423 81 50 00

8423 81 90 00

8423 82

8423 82 10 00

8423 82 90

8423 82 90 10
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5

--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι σταθμισμένοι διαλογείς

8423 81 10 00

0

5

5

-- Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg:

8423 81

- Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως:

5

-- Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

8423 10 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών· ζυγαριές
οικιακής χρήσεως:

τον έλεγχο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία στα εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις
ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγότερο· σταθμά για κάθε ζυγαριά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8423 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5170

0,5
2

0,5
2

2
5

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:

- Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι:

--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλοι

--- Άλλοι

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλοι

- Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές:

-- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλα

- Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως:

8424

8424 10

8424 10 20

8424 10 20 10

8424 10 20 90

8424 10 80

8424 10 80 10

8424 10 80 90

8424 20 00

8424 20 00 10

8424 20 00 90

8424 30

--- Άλλες, με ισχύ κινητήρα:

--- Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 743

5

5

- Σταθμά για κάθε ζυγαριά· μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως

8423 90 00 00

8424 30 01 00

5

-- Άλλες

8423 89 00 00

-- Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα:

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8423 82 90 90
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5

---- Που υπερβαίνει τα 7,5 kW

8424 30 09 00

2

---- Συσκευές για την έγχυση καρβουνόσκονης στην υψικάμινο

---- Σταθμός για επαναφόρτιση πυροσβεστήρων σκόνης

---- Άλλες

8424 30 90 10

8424 30 90 20

8424 30 90 90

0
2

----- Άλλοι

-- Άλλοι

8424 81 99 00

8424 89 00 00
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0

0

----- Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες

---- Άλλες:

---- Συσκευές φορητές

8424 81 91 00

8424 81 30 00

--- Συσκευές ποτίσματος

8424 81 10 00

--- Άλλες:

-- Για τη γεωργία ή την κηπουρική:

8424 81

0

1

--- Άλλες:

8424 30 90

- Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:

10

--- Με πιεσμένο αέρα

8424 30 10 00

2

5

----- Άλλες

8424 30 05 90

-- Άλλες μηχανές:

0

----- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8424 30 05 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8424 30 05
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Πολύσπαστα και γρύλοι· βαρούλκα και εργάτες· γρύλοι:

8425

---- Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα

---- Άλλα

8425 19 20 00

8425 19 80 00

0

-- Άλλα:

---- Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση

---- Άλλα

8425 39

8425 39 30 00

8425 39 90 00

0
0

-- Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί

-- Άλλοι

8425 42 00 00

8425 49 00 00
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0

-- Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία

8425 41 00 00

- Γρύλοι· γρύλοι που χρησιμοποιούνται για την ανύψωση οχημάτων:

0

-- Με ηλεκτρικό κινητήρα

8425 31 00 00

0

0

-- Άλλα:

8425 19

- Άλλα βαρούλκα· εργάτες:

0

-- Με ηλεκτρικό κινητήρα
0

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8425 11 00 00

- Πολύσπαστα και γρύλοι άλλοι από εκείνους που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων:

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8424 90 00 00
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0
0
0
0

-- Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για
τη μετατόπιση υλικών

-- Άλλες

- Πυργογερανοί

- Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες

8426 12 00 00

8426 19 00 00

8426 20 00 00

8426 30 00 00

0

-- Άλλες

8426 49 00 00

0

--- Άλλες

-- Άλλες:

Περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα· άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι
εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως:

- Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα:

-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο

8426 91 90 00

8426 99 00 00

8427

8427 10

8427 10 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 746

0

--- Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος

8426 91 10 00

2

0

-- Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα:

8426 91

- Άλλες μηχανές:

0

-- Πάνω σε ελαστικούς τροχούς

8426 41 00 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα

- Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών:

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως· γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο· κυλιόμενες
γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες,
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8426 11 00 00

8426
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- Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα:

8427 20

5
5

0
0

-- Άλλα

- Άλλα τροχοφόρα φορεία

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ.
ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι):

- Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου:

--- Ηλεκτρικοί

--- Άλλα

- Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα:

--- Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση

8427 20 90 00

8427 90 00 00

8428

8428 10

8428 10 20 00

8428 10 80 00

8428 20

8428 20 30 00

0

---- Άλλες

8428 20 98 00

0

-- Άλλες, με κάδο

8428 32 00 00
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0

-- Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες

8428 31 00 00

- Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για
εμπορεύματα:

0

---- Για προϊόντα χύμα

8428 20 91 00

--- Άλλες:

0

--- Άλλα

8427 20 19 00

0

5

--- Περονοφόρα ανυψωτικά για ανώμαλο έδαφος και άλλα τροχοφόρα φορεία στοιβασίας

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8427 20 11 00

-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8427 10 90 00
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0
0

---- Άλλες

- Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

- Εναέριοι σιδηρόδρομοι, εναέρια καθίσματα και μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων).
μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

--- Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα· κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων·
πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή πρισμάτων, ράβδων και πλακών

8428 39 90 00

8428 40 00 00

8428 60 00 00

8428 90

8428 90 30 00

0

----- Άλλοι

8428 90 79 00

0

----- Άλλες:

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledοzers), ισοπεδωτήρες, αποξεστήρες, μηχανικά φτυάρια,
εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:

8428 90 95 00

8429

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 748

- Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers):

0

----- Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής

8428 90 91 00

---- Άλλοι:

0

----- Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα

8428 90 71 00

---- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση:

--- Άλλες:

0

---- Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους

8428 39 20 00

0

0

-- Άλλες:

8428 39

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8428 33 00 00
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0
0
0

-- Άλλες

- Ισοπεδωτήρες

- Αποξεστήρες

- Συμπιεστές και οδοστρωτήρες:

8429 19 00 00

8429 20 00 00

8429 30 00 00

8429 40

0

-- Συμπιεστές

8429 40 90 00

--- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες

8429 51 10 00

0

0
0
0

---- Άλλοι

-- Μηχανήματα στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360o:

--- Εκσκαφείς με ερπύστριες

--- Άλλα

-- Άλλα

8429 51 99 00

8429 52

8429 52 10 00

8429 52 90 00

8429 59 00 00
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0

---- Φορτωτές με ερπύστριες

8429 51 91 00

--- Άλλοι:

-- Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης:

8429 51

0

0

--- Άλλοι

8429 40 30 00

- Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές:

0

--- Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις

8429 40 10 00

-- Οδοστρωτήρες:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ερπύστριες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8429 11 00 00
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0

- Εκχιονιστήρες

8430 20 00 00

0

-- Άλλες

8430 39 00 00

0
0

-- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

8430 49 00 00

8430 50 00 00

0

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427

8431 10 00 00

8431 20 00 00
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-- Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες

0

0

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των
κλάσεων 8425 μέχρι 8430:

8431

8431 31 00 00

0

-- Άλλες:

8430 69 00 00

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428:

0

-- Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση

8430 61 00 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες:

0

-- Αυτοπροωθούμενες

8430 41 00 00

- Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει:

0

-- Αυτοπροωθούμενες

8430 31 00 00

- Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών:

0

- Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων

8430 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα μηχανήματα για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξόρυξη ή
γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα· πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασσάλων·
εκχιονιστήρες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8430
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0

--- Άλλα:

8431 39 70 00

0

0
0

0
0

-- Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430 41 ή 8430 49

-- Άλλα:

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- 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 των
αθλητικών γηπέδων:

- Άροτρα:

-- Με υνία

-- Άλλα

8431 43 00 00

8431 49

8431 49 20 00

8431 49 80 00

8432

8432 10

8432 10 10 00

8432 10 90 00

0

-- Άλλα:

--- Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές

--- Βολοκόποι

8432 29

8432 29 10 00

8432 29 30 00
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0

-- Δισκοφόροι βωλοκόποι (σβάρνες)

8432 21 00 00

0

0

-- Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozer)

8431 42 00 00

- Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια
και εργαλεία διβολίσματος:

0

-- Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες

8431 41 00 00

- Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430:

0

--- Για μηχανές έλασης της διάκρισης 8428 90 30

8431 39 10 00

Βασικός
δασμολογικός
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-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8431 39
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0

--- Άλλα

- Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης:

8432 29 90 00

8432 30

0

0
0
0
0

-- Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης

- Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων:

-- Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων

-- Άλλα

- Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις

- 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 8437:

8432 30 90 00

8432 40

8432 40 10 00

8432 40 90 00

8432 80 00 00

8432 90 00 00

8433

---- Αυτοπροωθούμενες:
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--- Ηλεκτρικές

8433 11 10 00

--- Άλλες:

-- Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο:

8433 11

0

0

--- Άλλα

8432 30 19 00

- Κουρευτικές μηχανές χόρτου:

0

--- Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών

8432 30 11 00

-- Μηχανήματα σποράς:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Αξίνες με κινητήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8432 29 50 00

ΣΟ 2008

0
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0

0

0

0

0

0
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-- Άλλες:

8433 19

0
0

----- Άλλες

--- Χωρίς κινητήρα

- Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε
ελκυστήρα:

-- Με κινητήρα

8433 19 70 00

8433 19 90 00

8433 20

8433 20 10 00

0
0

---- Άλλες

--- Άλλες

8433 20 59 00

8433 20 90 00
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0

---- Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο

8433 20 51 00

--- Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες:

-- Άλλες:

0

------ Άλλες

8433 19 59 00

0

0

------ Εξοπλισμένες με κάθισμα

8433 19 51 00

----- Αυτοπροωθούμενες:

---- Άλλες:

---- Ηλεκτρικές
0

0

---- Άλλες

8433 11 90 00

8433 19 10 00

0

----- Άλλες

8433 11 59 00

--- Με κινητήρα:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Εξοπλισμένες με κάθισμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8433 11 51 00
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0

0
0

-- Άλλες

- Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής:

-- Πιεστήρια περισυλλογής

-- Άλλα

8433 30 90 00

8433 40

8433 40 10 00

8433 40 90 00

0
0
0

-- Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων:

--- Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας

--- Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή
ζαχαροτεύτλων

--- Άλλες

-- Άλλες:

8433 53

8433 53 10 00

8433 53 30 00

8433 53 90 00

8433 59

0
0
0
0

---- Αυτοπροωθούμενες

---- Άλλες

--- Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών

--- Άλλες

8433 59 11 00

8433 59 19 00

8433 59 30 00

8433 59 80 00
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0

-- Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

8433 52 00 00

--- Συλλεκτικές-κοπτικές:

0

-- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

8433 51 00 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή· μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα:

0

-- Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση

8433 30 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8433 30

ΣΟ 2008
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0
0
0

5
5

Αμελκτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας:

- Αμελκτικές μηχανές

- Γαλακτοκομικά μηχανήματα

- Μέρη

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή
κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών:

- Μηχανισμός

- 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· εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες:

- Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα

8434

8434 10 00 00

8434 20 00 00

8434 90 00 00

8435

8435 10 00 00

8435 90 00 00

8436

8436 10 00 00

0

--- Μηχανές για τη φύλαξη και την εκτροφήπουλερικών σε κλώβους και δάπεδο

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

8436 29 00 10

8436 29 00 90

8436 80
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10

-- Άλλες:

8436 29 00

0

-- Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες

8436 21 00 00

- Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία· εκκολαπτήρια και αναθρεπτήρες:

0

- Μέρη

8433 90 00 00

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8433 60 00 00

ΣΟ 2008

0

3

0

0

5

5

0

0

0

0

0
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0

--- Άλλες

8436 80 99 00

0

0
0
0

3
3

-- Άλλα

Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων· μηχανές και
συσκευές για την αλευροποιία ή την επεξεργασία δημητριακών ή οσπρίων εκτός εκείνων των τύπων
που χρησιμοποιούνται στη γεωργία:

- Μηχανές καθαρισμού, διαλογής και διαβάθμισης σπόρων, κόκκων δημητριακών και οσπρίων

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

- 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 λαδιών ή
λιπών:

- Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, την ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την
παρασκευή ζυμαρικών:

-- Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία

-- Για την παρασκευή ζυμαρικών

8436 99 00 00

8437

8437 10 00 00

8437 80 00 00

8437 90 00 00

8438

8438 10

8438 10 10 00

8438 10 90 00
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0

-- Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας

8436 91 00 00

- Μέρη:

0

0

Βασικός
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--- Αυτόματες ποτίστρες

-- Άλλες:

-- Για τη δασοκομία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8436 80 91 00

8436 80 10 00
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1
10
5

- Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

- Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

- Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

-- Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού

8438 40 00 00

8438 50 00 00

8438 60 00 00

8438 80

8438 80 10 00

0

5
2
5

- Μέρη

Μηχανήματα για την παρασκευή του πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για την
κατασκευή ή την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού:

- Μηχανές κατασκευής πολτού από ινώδεις κυτταρινικές ύλες

- Μηχανές κατασκευής χαρτιού ή χαρτονιού

- Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8438 90 00 00

8439

8439 10 00 00

8439 20 00 00

8439 30 00 00

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8439 91 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 757

-- Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη:

8439 91

5

1

--- Άλλες

8438 80 99 00

- Μέρη:

5

--- Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών

8438 80 91 00

-- Άλλες:

10

- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία

8438 30 00 00

1

0

Βασικός
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- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8438 20 00 00

ΣΟ 2008
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5

0

5

5

0

5
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5

4
4
4
4
4
5

5
5
5
5

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλα

Μηχανήματα βιβλιοδεσίας, συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές για βιβλία:

- Μηχανήματα:

-- Διπλωτικές μηχανές

-- Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων

-- Ραπτικές ή συρραπτικές μηχανές

-- Συγκολλητικές μηχανές

-- Άλλες

- Μέρη

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου:

- Μηχανές κοπής:

-- Συνδυασμοί μηχανών κοπής και περιέλιξης

-- Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια

-- Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα

-- Περικοπτήρες χαρτιού με τρεις λεπίδες

8439 99 10 00

8439 99 90 00

8440

8440 10

8440 10 10 00

8440 10 20 00

8440 10 30 00

8440 10 40 00

8440 10 90 00

8440 90 00 00

8441

8441 10

8441 10 10 00

8441 10 20 00

8441 10 30 00

8441 10 40 00
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5

-- Άλλα:

8439 99

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8439 91 90 00
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0
0
0

0
0

- Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με
τρόπο άλλο από τη χύτευση

- Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι

- Άλλες μηχανές και συσκευές

- Μέρη:

-- Μηχανών κοπής

-- Άλλα

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για
τη χύτευση ή τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων, για την παρασκευή ή κατασκευή των
πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή άλλων οργάνων εκτύπωσης·
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):

- Άλλες μηχανές, συσκευές και υλικό

- Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης

8441 30 00 00

8441 40 00 00

8441 80 00 00

8441 90

8441 90 10 00

8441 90 90 00

8442

8442 30

8442 30 10 00

5

-- Άλλες

8442 30 99 00
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5

-- Για τη χύτευση και για τη στοιχειοθέτηση των τυπογραφικών στοιχείων (π.χ. λινοτυπικές,
μονοτυπίας, διατυπικές)

8442 30 91 00

-- Άλλες:

5

- Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων

8441 20 00 00

5

5
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-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8441 10 80 00
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- 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):

8442 50

5
5
3

--- Για ανάγλυφη εκτύπωση

--- Άλλα

-- Άλλα

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω τυπογραφικών στοιχείων, πλακών για την εκτύπωση
εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442· Άλλοι
εκτυπωτές, φωτοτυπικά ή μηχανές φαξ, συνδυασμένοι ή μη· μέρη και εξαρτήματα:

8442 50 23 00

8442 50 29 00

8442 50 80 00

8443

8443 13 31 00

----- Που δεν υπερβαίνουν τα 52 × 74cm

Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων:

---- Μεταχειρισμένες

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 760

3

3

- Άλλες μηχανές εκτύπωσης offset:

8443 13

8443 13 10 00

5

- Εκτυπωτικά μηχανήματα offset, γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού (οι διαστάσεις
των φύλλων δεν υπερβαίνουν 22 x 36cm)

8443 12 00 00

--- Που τροφοδοτούνται με φύλλα:

5

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφοδοτούνται με πηνία

8443 11 00 00

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω τυπογραφικών στοιχείων, πλακών για την εκτύπωση
εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442:

5

--- Για ανάγλυφη εκτύπωση

5

Βασικός
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8442 50 21 00

-- Με τυπογραφικές παραστάσεις:

- Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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4
4
3

--- Άλλες

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις
μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που δεν τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση
τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές:

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

--- Άλλες:

--- Για εκτύπωση των υφαντικών υλών

---- Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

---- Άλλες

8443 13 90 00

8443 14 00 00

8443 15 00 00

8443 16 00 00

8443 17 00 00

8443 19

8443 19 20 00

8443 19 40 00

8443 19 70 00

8443 31 91 00

--- Mηχανές που έχουν λειτουργίες φωτοτυπίας και σύνδεσης φαξ και δεν μπορούν να φωτοτυπούν
περισσότερες από 12 μονόχρωμες σελίδες το λεπτό, με ή χωρίς λειτουργία εκτύπωσης

8443 31 10 00
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---- Mηχανές που αναπαράγουν την πρωτότυπη εικόνα στην εκτυπωμένη μορφή μέσω
ηλεκτροστατικών συστημάτων εκτύπωσης

--- Άλλες:

-- Mηχανές που έχουν δύο ή περισσότερες λειτουργίες όπως εκτύπωση, φωτοτυπία ή σύνδεση φαξ,
η οποία μπορεί να συνδεθεί με ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή με το
δύκτυο:

8443 31

0

0

3

----- Που δεν υπερβαίνουν τα 74 × 107cm

8443 13 39 00

- Άλλοι εκτυπωτές, φωτοτυπικά ή μηχανές φαξ, συνδυασμένοι ή μη·

3
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----- που υπερβαίνουν τα 52 x 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 x 107cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 13 35 00
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0

--- Εκτυπωτές

-- Συσκευές φαξ

8443 32 10 00

8443 32 30 00

-- Άλλες:

---- Mηχανές που αναπαράγουν την πρωτότυπη εικόνα στην εκτυπωμένη μορφή μέσω
ηλεκτροστατικών συστημάτων εκτύπωσης

8443 39

8443 39 10 00

10

---- Άλλες

--- Άλλες:

---- Αυτόματη γραφομηχανή

8443 39 39 00

8443 39 90

8443 39 90 10

10

0

---- Με οπτικό σύστημα

8443 39 31 00
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10

--- Άλλες

8443 32 99 00

--- Άλλες φωτοτυπικές συσκευές:

0

---- Άλλες μηχανές που αναπαράγουν την πρωτότυπη εικόνα σε αντίγραφο με ενσωματωμένο
οπτικό σύστημα

8443 32 93 00

0

0

---- Mηχανές που αναπαράγουν την πρωτότυπη εικόνα στο εκτυπωμένο αντίγραφο μέσω
ηλεκτροστατικών συστημάτων εκτύπωσης

8443 32 91 00

--- Άλλες

3

-- Άλλες, που μπορούν να συνδεθούν ψηφιακές αυτόματες μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή με
το δύκτυο:

8443 32

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 31 99 00
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--- Για μηχανές της υποκατηγορίας 8443 19 40

8443 91 10 00

3
2

3
0

----- Άλλα

---- Άλλα:

----- Βοηθητικά μηχανήματα

----- Άλλα

-- Άλλα:

--- Ηλεκτρονικά στοιχεία

--- Άλλα

---- Βοηθητικά μηχανήματα

---- Άλλα

8443 91 91 90

8443 91 99

8443 91 99 10

8443 91 99 90

8443 99

8443 99 10 00

8443 99 90

8443 99 90 10

8443 99 90 90
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2

----- Βοηθητικά μηχανήματα

8443 91 91 10

0

3

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:

2

3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8443 91 91

--- Άλλα:

-- Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται για εκτύπωση μέσω
τυπογραφικών στοιχείων, πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων και
άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442:

-Μέρη και εξαρτήματα:

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 91

8443 39 90 90

ΣΟ 2008
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- Άλλες

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 8446 ή 8447:

8444 00 90 00

8445

0
0
0
0

0
0
0
0

-- Μηχανές κτενίσματος (ξάντρες)

-- Προγνέστριες (πάγκοι με ατράκτους)

-- Άλλες

- Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών

- Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών:

-- Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών

-- Για τη συστροφή των υφαντικών υλών

- Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το
ξετύλιγμα των υφαντικών υλών

- Άλλες

8445 12 00 00

8445 13 00 00

8445 19 00 00

8445 20 00 00

8445 30

8445 30 10 00

8445 30 90 00

8445 40 00 00

8445 90 00 00
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0

-- Μηχανές λαναρίσματος (λανάρια)

8445 11 00 00

- Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών:

5

- Μηχανές για τη νηματοποίηση

8444 00 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον
τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8444 00

ΣΟ 2008
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- Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

8446 10 00 00

0
0

-- Άλλοι

- 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:

8446 29 00 00

8446 30 00 00

8447

0
0

--- Άλλες

-- Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm:

--- Με ραμφοειδή βελόνα

--- Άλλες

- Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι· μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο:

-- Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου
Raschel· Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο

8447 11 90 00

8447 12

8447 12 10 00

8447 12 90 00

8447 20

8447 20 20 00
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0

--- Με ραμφοειδή βελόνα

8447 11 10 00

0

0

-- Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm:

8447 11

- Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί:

0

-- Με κινητήρα

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8446 21 00 00

- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες:

Αργαλειοί για ύφανση:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8446

ΣΟ 2008
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0

- Άλλοι

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ.
ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί
αλλαγής σαϊτών)· τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447
(π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες, μιτάρια και
πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα):

8447 90 00 00

8448

0
0

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανημάτων τους

8448 19 00 00

8448 20 00 00

0

0
0

-- Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών

-- Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς:

--- Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους

--- Δακτύλιοι και δρομείς

8448 32 00 00

8448 33

8448 33 10 00

8448 33 90 00
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0

-- Επενδύσεις λαναριών

8448 31 00 00

- Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8445 ή των βοηθητικών
μηχανημάτων τους

0

-- Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard· μηχανισμοί για τον
περιορισμό, τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών

8448 11 00 00

- Βοηθητικά μηχανήματα για μηχανές των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447:

0

Βασικός
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-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8447 20 80 00
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0

-- Άλλα

8448 49 00 00

0
0

--- Άλλα

-- Άλλα

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:

8448 51 90 00

8448 59 00 00

8449 00 00 00

8450

5
5
5

---- Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

-- Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα

8450 11 19 00

8450 11 90 00

8450 12 00 00
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5

---- Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg:

-- Μηχανές εντελώς αυτόματες:

8450 11 11 00

8450 11

0

--- Πλατίνες

8448 51 10 00

- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg :

0

-- Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στον σχηματισμό των βρόχων:

8448 51

- Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8447 ή των βοηθητικών
μηχανημάτων τους:

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

- Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανημάτων τους:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8448 42 00 00

8448 39 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5195

5

- Μέρη

Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 8450) για το πλύσιμο, το καθάρισμα, το
στράγγισμα, το στέγνωμα, το σιδέρωμα, το πάτημα (πρεσάρισμα) (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι 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 κατασκευή
καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum)· μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα,
δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των υφασμάτων:

- Μηχανές στεγνού καθαρισμού

8450 90 00 00

8451

8451 10 00 00

0

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

-- Άλλες

- Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης:

8451 21 90 00

8451 29 00 00

8451 30

0
0
0
0

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W

--- Που υπερβαίνει τα 2 500 W

-- Άλλες

- Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

8451 30 10 00

8451 30 30 00

8451 30 80 00

8451 40 00 00
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0

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg

8451 21 10 00

-- Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ:

0

-- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg:

8451 21

- Μηχανές στεγνώματος:

5

- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg

8450 20 00 00

0

10
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-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8450 19 00 00
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0
0
0

-- Μηχανές για την κατασκευή λινοτάπητα ή άλλων υποθεμάτων που χρησιμοποιούνται για την
επικάλυψη των υφασμάτων ή άλλων καλυμμάτων δαπέδων

-- Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα

-- Άλλες

- Μέρη

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440: έπιπλα,
βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές· βελόνες για ραπτομηχανές:

- Ραπτομηχανές οικιακού τύπου:

8451 80 10 00

8451 80 30 00

8451 80 80 00

8451 90 00 00

8452

8452 10

0

-- Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών

8452 10 90 00

0
0

-- Αυτόματες μονάδες

-- Άλλες

8452 21 00 00

8452 29 00 00
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0

--- Άλλες

8452 10 19 00

- Άλλες ραπτομηχανές:

0

--- Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα
έπιπλα) ανώτερη των 65 ευρώ έκαστη

8452 10 11 00

-- Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή
ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα· κεφαλές ραπτομηχανών, που
βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς
κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα:

0

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

8451 80

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των
υφασμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8451 50 00 00
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0
0
0

0
0
0
0

10
5
5

5
5

-- Άλλες

- Επιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους

- 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:

- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων

- Άλλα μηχανήματα

- 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:

- Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσιδήρου σε χάλυβα:

-- Με χωρητικότητα 130 - 300 τόνους

-- Άλλοι

- Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου

- Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων:

-- Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση

-- Άλλες

8452 30 90 00

8452 40 00 00

8452 90 00 00

8453

8453 10 00 00

8453 20 00 00

8453 80 00 00

8453 90 00 00

8454

8454 10 00

8454 10 00 10

8454 10 00 90

8454 20 00 00

8454 30

8454 30 10 00

8454 30 90 00
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0

-- Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά

8452 30 10 00

Βασικός
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- Βελόνες για ραπτομηχανές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8452 30
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Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών:

- Έλαστρα για σωλήνες

8455

8455 10 00 00

- Κύλινδροι ελάστρων:

-- Από χυτοσίδηρο

8455 30

8455 30 10 00

5
5

10
1
5

---- Έλαση εν θερμώ

---- Άλλοι

--- Κύλινδροι ψυχρής έλασης

-- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:

---Κύλινδροι από χυτευμένο χάλυβα με έλαση σε βήμα προσκυνητή

--- Άλλα

- Άλλα μέρη

8455 30 31 10

8455 30 31 90

8455 30 39 00

8455 30 90

8455 30 90 10

8455 30 90 90

8455 90 00 00
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10

--- Κύλινδροι θερμής έλασης· κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης

8455 30 31

-- Από σφυρηλατημένο χάλυβα:

10

-- Έλαστρα για ψυχρή έλαση

8455 22 00 00

5

10

-- Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση

8455 21 00 00

- Άλλα έλαστρα:

5

-- Άλλα

8454 90 00 90

2

0

-- Μετατροπέων

8454 90 00 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8454 90 00
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2

- Που λειτουργούν με υπερήχους

- Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση:

8456 20 00 00

8456 30

2
2
2

4
4
2

2
2

--- Άλλες

-- Άλλες

- Άλλες:

Κέντρα μηχανικής κατεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την
κατεργασία των μετάλλων:

- Κέντρα μηχανικής κατεργασίας

-- Οριζόντια

-- Άλλα

- Μηχανές σταθερής θέσης

Μηχανές πολλαπλών θέσεων

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλα

8456 30 19 00

8456 30 90 00

8456 90 00 00

8457

8457 10

8457 10 10 00

8457 10 90 00

8457 20 00 00

8457 30

8457 30 10 00

8457 30 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 772

2

--- Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος

8456 30 11 00

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

4

- Που λειτουργούν με λέιζερ (lazer) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων:

8456 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Εργαλειομηχανές που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη
δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8456

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Κέντρα τόρνευσης

8458 11 20 00

0

2
4
4

--- Άλλοι

-- Άλλοι:

--- Τόρνοι παράλληλοι (μηχανών ή εργαλείων)

--- Τόρνοι αυτόματοι

--- Άλλοι

8458 11 80 00

8458 19

8458 19 20 00

8458 19 40 00

8458 19 80 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 773

3

---- Πολλών ατράκτων

8458 11 49 00

2
4
5

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

--- Κέντρα τόρνευσης

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8458 91

8458 91 20 00

8458 91 80 00

8458 99 00 00

- Άλλοι τόρνοι:

3

---- Μιας ατράκτου

3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8458 11 41 00

--- Τόρνοι αυτόματοι:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

- Τόρνοι οριζόντιοι :

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση
μετάλλου:

8458 11

8458

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

8459 10 00 00

2

-- Άλλες

8459 29 00 00

2
2

- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

8459 40

8459 40 10 00

8459 40 90 00

2

-- Άλλες

8459 59 00 00

4
2

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

--- Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

--- Άλλες

8459 61

8459 61 10 00

8459 61 90 00

- Άλλες μηχανές εκγλυφής:

2

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459 51 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 774

2

-- Άλλες

8459 39 00 00

- Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα:

2

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459 31 00 00

- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας :

2

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8459 21 00 00

- Άλλες μηχανές διάτρησης:

Εργαλειομηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για
διάτρηση, διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών
με αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως)
της κλάσης 8458:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8459

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2
2

--- Άλλες

- 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 ή
των κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων
γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461:

8459 69 90 00

8459 70 00 00

8460

2
2
2

---- Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών

---- Άλλες

--- Άλλες

8460 21 15 00

8460 21 19 00

8460 21 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 775

2

---- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών

--- Για κυλινδρικές επιφάνειες:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

8460 21 11 00

8460 21

2

-- Άλλες

8460 19 00 00

- Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:

0,5

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460 11 00 00

- Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν
από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm:

4

--- Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

8459 69 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8459 69

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2
2

---- Άλλες

--- Άλλες

8460 29 19 00

8460 29 90 00

1

0,5
2
2

4
2

-- Άλλες

- Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

--- Ανοίγματος λειτουργικής ακρίβειας που δεν υπερβαίνει το 01,01 mm

--- Άλλες

-- Άλλες

- Άλλες:

-- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση
τουλάχιστον 0,01 mm

-- Άλλες

8460 39 00 00

8460 40

8460 40 10

8460 40 10 10

8460 40 10 90

8460 40 90 00

8460 90

8460 90 10 00

8460 90 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 776
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-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460 31 00 00

- Μηχανές για το ακόνισμα:

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών

--- Για κυλινδρικές επιφάνειες:

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8460 29 11 00

8460 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

- Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών:

8461 30 10 00

8461 30 90 00

8461 40

0

---- Άλλες

8461 40 19 00

8461 40 71 00

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 777

--- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση
τουλάχιστον 0,01 mm:
0

0

---- Άλλες

8461 40 39 00

-- Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών

0

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8461 40 31 00

--- Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών:

0

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8461 40 11 00

--- Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών:

-- Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών:

0

- Μηχανές ενστίξεως:

8461 30

3

- Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής

8461 20 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Μηχανές πλανίσματος, μέγγενες 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 ή κεραμομεταλλουργικών
συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8461

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0
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0

--- Άλλες

- Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος:

8461 40 90 00

8461 50

4
4
5

5
5

--- Άλλες

-- Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος

- 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)
κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος
οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων· πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων
ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω:

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε
είδους:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

8461 50 19 00

8461 50 90 00

8461 90 00 00

8462

8462 10

8462 10 10 00

8462 10 90 00

5

---- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

---- Άλλες

8462 21 10 00

8462 21 80 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 778

5

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

8462 21

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως,
διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος:

0

--- Δισκοπριόνια

8461 50 11 00

-- Μηχανές για το πριόνισμα:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8461 40 79 00

ΣΟ 2008
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---- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 29 10 00

-- Άλλες:

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 39

8462 39 10 00

5

---- Άλλες

8462 39 99 00

5

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

--- Άλλες

8462 41 10 00

8462 41 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 779
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-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου:

8462 41

- 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:

2

---- Υδραυλικές πρέσες

5

8462 39 91 00

--- Άλλες:

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 31 00 00

5

5

----- Άλλες

8462 29 98 00

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που
συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος:

5

---- - Υδραυλικές

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8462 29 91 00

---- Άλλες:

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8462 29

ΣΟ 2008
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--- Άλλες πρέσες για τη μορφοποίηση των μεταλλικών σκόνεων με επίτηξη ή πρέσες για τη
δεματοποίηση παλαιοσιδέρων

8462 91 10 00

-- Άλλες:

--- Άλλες πρέσες για τη μορφοποίηση των μεταλλικών σκόνεων με επίτηξη ή πρέσες για τη
δεματοποίηση παλαιοσιδέρων

8462 99

8462 99 10 00

4

5
5

---- Άλλες

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων,
που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη:

- Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή
παρόμοιων:

-- Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων

-- Άλλοι

8462 99 90 00

8463

8463 10

8463 10 10 00

8463 10 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 780

4

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 99 50 00

--- Άλλες:

5

---- Άλλες

8462 91 90 00

4

5

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 91 50 00

--- Άλλες:

-- Υδραυλικές πρέσες:

8462 91
5

4

--- Άλλες

8462 49 90 00

- Άλλες:

4

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 49 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8462 49

ΣΟ 2008
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5

- Άλλοι

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του
σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή
κατάσταση γυαλιού:

- Μηχανές για το πριόνισμα:

- Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα:

8463 90 00 00

8464

8464 10 00 00

8464 20

5
5

5
5

-- Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων

-- Άλλες

- Άλλες:

-- Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων

-- Άλλες

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, συρραφή με
συνδετήρες, συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του
φελλού, του κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων
σκληρών υλών:

- Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή
εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών:

-- Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας

8464 20 20 00

8464 20 95 00

8464 90

8464 90 20 00

8464 90 80 00

8465

8465 10

8465 10 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 781
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--- Άλλες

8464 20 19 00

5

5

--- Γυαλιών οπτικής

8464 20 11 00

-- Για την κατεργασία γυαλιού:

5

- Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος

8463 30 00 00

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8463 20 00 00
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1
1
5

1
5
2

1
5

--- Άλλες

-- Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

-- Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση

-- Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

-- Μηχανές διάτρησης ή εντομής:

--- Πολλών ατράκτων

--- Άλλες

-- Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα

-- Άλλες:

---Τόρνοι

--- Άλλες:

---- Εργαλειομηχανές μονόπλευρης επίστρωσης για συγκόλληση άκρων με θερμοπλαστική

---- Άλλες

8465 91 90 00

8465 92 00 00

8465 93 00 00

8465 94 00 00

8465 95 00

8465 95 00 10

8465 95 00 90

8465 96 00 00

8465 99

8465 99 10 00

8465 99 90

8465 99 90 10

8465 99 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 782
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--- Δισκοπριόνια

8465 91 20 00

5

5

--- Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα

8465 91 10 00

5

Βασικός
δασμολογικός
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-- Μηχανές πριονίσματος:

- Άλλες:

-- Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8465 91

8465 10 90 00
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2

-- Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση

- Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία:

-- Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία· διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα
των τυποποιημένων εξαρτημάτων

8466 10 80 00

8466 20

8466 20 20 00

2

- Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανέςεργαλεία

8466 30 00 00

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8466 91 20 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 783

-- Για μηχανές της κλάσης 8464:

8466 91

2

2

--- Άλλες

8466 20 98 00

- Άλλα:

2

--- Για τόρνους

8466 20 91 00

-- Άλλες:

2

---- Άλλοι

8466 10 38 00

2

2

2

---- Για τόρνους

--- Άλλοι:

--- Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8466 10 31 00

8466 10 20 00

- Εργαλειοφορείς και αυτοανοιγόμενοι συρματωτήρες:

8466 10

-- Φορείς εργαλείων:

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές
των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, 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 μηχανέςεργαλεία· φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8466

ΣΟ 2008
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2
2
2

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλα

-- Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461:

-- Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463:

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα
(ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι:

8466 92 20 00

8466 92 80 00

8466 93 00 00

8466 94 00 00

8467

5

--- Άλλα

-- Άλλα

8467 11 90 00

8467 19 00 00

2
2

---- Ηλεκτροαντλίες

---- Άλλα

8467 21 91 00

8467 21 99 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 784

--- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8467 21 10 00

--- Άλλα:

-- Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά:

8467 21

2

5

--- Για την κατεργασία μετάλλων

8467 11 10 00

- Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:

5

-- Περιστροφικά (έστω και κρουστικά):

8467 11

- Με συμπιεσμένο αέρα:

2

-- Για μηχανές της κλάσης 8465:

8466 92

2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8466 91 95 00

ΣΟ 2008
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-- Άλλα:

--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών

8467 29

8467 29 10 00

2
2

----- Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα

---- - Άλλα

8467 29 80 00

8467 29 90 00

-- Αλυσοπρίονα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 785

2

----- Πλάνες

8467 29 70 00

2

5

------ Άλλα

8467 29 59 00

8467 81 00 00

2

------ Λειαντικές μηχανές με ιμάντες

8467 29 53 00

- Άλλα εργαλεία:

2

2

------ Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης

----- Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές:

---- Άλλα:

---- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8467 29 51 00

8467 29 30 00

2

--- Άλλα

8467 22 90 00

--- Άλλα:

2

--- Δισκοπριόνια

8467 22 30 00

2

5

--- Αλυσοπρίονα

8467 22 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Πριόνια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8467 22
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5
5
5
5

--- Με ηλεκτρικό κινητήρα

--- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να
κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515· μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για
την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο):

- Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

- Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο

- Άλλες μηχανές και συσκευές

- Μέρη

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443· μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:

- Γραφομηχανές αυτόματες και μηχανές για την επεξεργασία κειμένου:

8467 99 00 10

8467 99 00 90

8468

8468 10 00 00

8468 20 00 00

8468 80 00 00

8468 90 00 00

8469

8469 00 10 00

-- Ηλεκτρικές

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 786

2

-- Άλλα:

8467 99 00

8469 00 91 00

5

-- Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα

8467 92 00 00

- Άλλες:

4

--- Άλλα

8467 91 00 90

10

0

2

--- Με κινητήρα:

8467 91 00 10

5

Βασικός
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-- Αλυσοπριόνων:

- Μέρη:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8467 91 00

8467 89 00 00
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Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη
πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα· λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης
ταχυδρομικών τελών σε φακέλους αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες
μηχανές, που περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού· ταμειομηχανές:

– Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να
καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες:

8470

8470 10 00 00

0
0
0

- Άλλες υπολογιστικές μηχανές

- Αριθμητικά ταμεία

- Άλλες

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών· μαγνητικές ή
οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές τοποθέτησης πληροφοριών επί υποθέματος υπό
κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, μη κατονομαζόμενες ή
περιλμβανόμενες αλλού:

- Αυτόματες ψηφιακές μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει
τα 10 kg και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο
και μία οθόνη:

8470 30 00 00

8470 50 00 00

8470 90 00 00

8471

8471 30 00 00

0

-- Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων:

8471 49 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 787

0

-- Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, σε
συνδυασμό ή μη με μία κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου:

8471 41 00 00

- Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών:

0

-- Άλλες

8470 29 00 00

0

0

-- Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

0

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8470 21 00 00

- Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές:

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8469 00 99 00
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0

--- Πληκτρολόγια

--- Άλλες

- Μονάδες μνήμης:

--- Μονάδες μνήμης κεντρικές

8471 60 60 00

8471 60 70 00

8471 70

8471 70 20 00

0
0
0
0
0

------ Άλλες

---- Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες

---- Άλλες

- Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών

- Άλλες

8471 70 70 00

8471 70 80 00

8471 70 98 00

8471 80 00 00

8471 90 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 788

0

0

------ Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους

----- Άλλες:

----- Οπτικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικές)

---- Μονάδες μνήμης σε δίσκους:

8471 70 50 00

8471 70 30 00

0

- Μονάδες εισόδου ή εξόδου, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες
μνήμης:

8471 60

--- Άλλες:

0

- Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδικών 8471 41 ή 8471 49, που φέρουν ή όχι στο
ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου
και μονάδα εξόδου:

8471 50 00 00

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- 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

- Άλλες:

-- Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων

-- Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές

-- Άλλες

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 8469 μέχρι 8472:

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8469:

8472 30 00 00

8472 90

8472 90 10 00

8472 90 30 00

8472 90 70 00

8473

8473 10

0
0

--- Άλλα

-- Άλλα

8473 10 19 00

8473 10 90 00

0

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

--- Άλλες

8473 21 10 00

8473 21 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 789

0

-- Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29:

8473 21

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8470:

0

--- Για μηχανές της διάκρισης 8469 11 00

8473 10 11 00

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:

10

- Πολύγραφοι

8472 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών,
συσκευές για το τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8472
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0

0
0

--- Άλλες

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8471:

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

-- Άλλες

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472:

8473 29 90 00

8473 30

8473 30 20 00

8473 30 80 00

8473 40

0
0

0
0

--- Άλλεςα

-- Άλλες

- Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή
περισσοτέρων από τις κλάσεις 8469 μέχρι 8472:

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

-- Άλλα

8473 40 18 00

8473 40 80 00

8473 50

8473 50 20 00

8473 50 80 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 790

0

--- Για μηχανές της διάκρισης 8472 90 30

8473 40 11 00

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:

0

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8473 29 10 00

Βασικός
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-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8473 29
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7

-- Ορυκτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία

-- Άλλες

8474 20 10 00

8474 20 90 00

0
0

0
0

-- Άλλες:

--- Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή τη μάλαξη ορυκτών υλών των τύπων που
χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία

--- Άλλες:

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

-- Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους κεραμικών ζυμών

-- Άλλες

- Μέρη:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8474 39

8474 39 10 00

8474 39 90 00

8474 80

8474 80 10 00

8474 80 90 00

8474 90

8474 90 10 00
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0

-- Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα

8474 32 00 00

5

0

-- Αναμικτήρες σκυροδέματος και κονιάματος, (μπετονιέρες)

8474 31 00 00

- Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη:

7

- Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση:

8474 20

1

- Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο

8474 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8474
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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
τεχνουργημάτων από γυαλί:

- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή
ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν
γυάλινο περίβλημα

8475

8475 10 00 00

5
5

-- Άλλες

- Μέρη

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων,
ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων:

8475 29 00 00

8475 90 00 00

8476

5

-- Άλλες

8476 29 00 00

5

-- Άλλες

8476 89 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 792

5

-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

8476 81 00 00

- Άλλες μηχανές:

5

-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

8476 21 00 00

- Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών:

5

-- Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους

8475 21 00 00

- Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των
τεχνουργημάτων από γυαλί:

5

--- Άλλες

8474 90 90 90

5

2

--- Μηχανές διαλογής, πλύσης και ανάμειξης ορυκτών, γαιών, πετρών και άλλων ορυκτών υλικών

8474 90 90 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8474 90 90
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5
5

- Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

- Μηχανές για χύτευση με φύσημα

- Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση

8477 20 00 00

8477 30 00 00

8477 40 00 00

----Υδραυλικός βουλκανισμός

---- Άλλες

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

8477 59 10 10

8477 59 10 90

8477 59 80 00

8477 80
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--- Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών

5

5

--- Πιεστήρια:

8477 59 10

8477 80 11 00

5

-- Άλλα:

8477 59

-- Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων:

1

-- Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των
αεροθαλάμων

8477 51 00 00

5

5

- Μηχανές για χύτευση με έγχυση:

8477 10 00 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση:

5

Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών ή για την
κατασκευή προϊόντων από τις ύλες αυτές, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο
κεφάλαιο αυτό:

8477

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8476 90 00 00
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0
0

0
0

1
1

0
0

--- Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοίωσης

--- Άλλες

- Μέρη:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Μηχανισμός

- Μέρη

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες

- Μηχανές εξαγωγής ή παρασκευής ζωϊκών ή φυτικών λιπών ή ελαίων

- Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες
μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού:

-- Πιεστήρια

8477 80 95 00

8477 80 99 00

8477 90

8477 90 10 00

8477 90 80 00

8478

8478 10 00 00

8478 90 00 00

8479

8479 10 00 00

8479 20 00 00

8479 30

8479 30 10 00
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0

--- Μηχανές ανάμειξης, μάλαξης και ανάδευσης

8477 80 93 00

0

0

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Μηχανές θρυμματισμού

-- Άλλες:

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8477 80 91 00

8477 80 19 00
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2
5
5

- Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας

- Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

8479 40 00 00

8479 50 00 00

8479 60 00 00

5
0
5

5
1
1
0

-- Άλλες:

--- Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων

--- Συστήματα κεντρικής λίπανσης:

---- Υπερηχητικός ψεκαστήρας

---- Άλλα

--- Μηχανές και συσκευές για την εφυάλωση και τη διάκοσμηση κεραμικών προϊόντων

--- Άλλες:

---- Μηχάνημα για το άνοιγμα και κλείσιμο της οπής εκκένωσης υψικαμίνου

---- Mηχανές και μηχανικές συσκευές για τη συσκευασία σε κάψουλες, την αφυδάτωση, την
πελλετοποίηση φαρμάκων

---- Mηχανές και μηχανικές συσκευές για την επικάλυψη κόκκων και δισκίων

---- Άλλες

8479 89

8479 89 30 00

8479 89 60

8479 89 60 10

8479 89 60 90

8479 89 91 00

8479 89 97

8479 89 97 10

8479 89 97 30

8479 89 97 50

8479 89 97 90
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0

-- Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση,
τη γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη

8479 82 00 00

2

2

-- Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το
τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων

8479 81 00 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8479 30 90 00
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0

2
2

2
2

-- Άλλα

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 πλαστικές
ύλες:

- Πλαίσια χυτηρίου

- Βάσεις για μήτρες

− Μοντέλα για μήτρες:

-- Από ξύλο

-- Άλλα

8479 90 80 00

8480

8480 10 00 00

8480 20 00 00

8480 30

8480 30 10 00

8480 30 90 00

2

2
2

- Μήτρες για το γυαλί

- Μήτρες για τις ορυκτές ύλες:

-- Για χύτευση με συμπίεση

-- Άλλα

8480 50 00 00

8480 60

8480 60 10 00

8480 60 90 00

--- Μήτρες για πλαστικά (για τη χύτευση πωμάτων υπό πίεση για φιάλες pet)

8480 71 00 10
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-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση:

8480 71 00

0

2

-- Άλλες

8480 49 00 00

- Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες:

2

-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

8480 41 00 00

- Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια:

0

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8479 90 20 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8479 90
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Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή
παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές
δικλείδες:

- Υποβιβαστές πίεσης:

-- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες

8481

8481 10

8481 10 05 00

0

0
0

0
0

0
0

--- Άλλοι

- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό ή
συμπιεσμένου αέρα:

-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό

-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα

- Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

- Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλες

8481 10 99 00

8481 20

8481 20 10 00

8481 20 90 00

8481 30

8481 30 91 00

8481 30 99 00

8481 40

8481 40 10 00

8481 40 90 00
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0

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8481 10 19 00

-- Άλλοι:

0

-- Άλλες

8480 79 00 00

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8480 71 00 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5225

0

--- Άλλα

8481 80 19 00

0

-- Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμος

8481 80 40 00

0

---- Άλλες

8481 80 59 00

---- - Από χυτοσίδηρο

0

0

---- - Άλλα

8481 80 69 00

8481 80 71 00

0

---- - Από χάλυβα

8481 80 63 00

---- Κρουνοί με δικλείδες:

0

---- - Από χυτοσίδηρο

8481 80 61 00

---- Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου:

--- Άλλες:

0

---- Θερμοκρασίας

8481 80 51 00

--- Βαλβίδες ρύθμισης:
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0

--- Άλλοι

8481 80 39 00

-- Άλλα:

0

--- Κρουνοί θερμοστατικοί

8481 80 31 00

-- Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Αναμείκτες κάθε είδους

-- Είδη κρουνοποιίας (στρόφιγγες), κάνουλες, βαλβίδες (δικλείδες) για νεροχύτες, νιπτήρες,
μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη:

- Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8481 80 11 00

8481 80
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0
0
0
0
0
0

4
4
5
6
10
10
2

---- - Άλλα

---- Σφαιρικές, κωνικές και κυλινδρικές βαλβίδες (δικλείδες),(κρουνοί με σφαιρικό, κωνικό, ή
κυλινδρικό περιστροφέα)

---- Στραγγαλιστικοί κρουνοί (δικλείδες)

---- Κρουνοί με μεμβράνη

---- Άλλοι

- Μέρη

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες:

- Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες):

-- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm

-- Άλλα

- Ένσφαιρα τριβής (ρουλεμάν) με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι
συναρμολογήσεις κώνων και κωνικών κυλίνδρων

- Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

-- Ρουλεμάν με βελόνες

- Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν

8481 80 79 00

8481 80 81 00

8481 80 85 00

8481 80 87 00

8481 80 99 00

8481 90 00 00

8482

8482 10

8482 10 10 00

8482 10 90 00

8482 20 00 00

8482 30 00 00

8482 40 00 00

8482 50 00 00

8482 80 00 00

0

--- Κύλινδροι κωνικοί

--- Άλλα:

8482 91 10 00

8482 91 90 00
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0

-- Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες:

8482 91

- Μέρη:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- - Από χάλυβα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8481 80 73 00
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8483 10 21
8483 10 21 10
8483 10 21 90
8483 10 25
8483 10 25 10
8483 10 25 90
8483 10 29
8483 10 29 10
8483 10 29 90
8483 10 50
8483 10 50 10
8483 10 50 90
8483 10 95
8483 10 95 10

8483 10

8482 99 00 00
8483

ΣΟ 2008
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0
0
0
0
0
0
0

0,2
5
0,2
5
0,2
5
0,2

0

0
0

5

-- 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·
ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους· υποπολλαπλασιαστές και πολλαπλασιαστές 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 ρουλεμάν με κυλινδρικούς
κυλίνδρους:
- Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι
στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι:
-- Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες:
--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους:
---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας
---- Άλλα
--- Από σφυρηλατημένο χάλυβα:
---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας
---- Άλλοι
--- Άλλοι:
---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας
---- Άλλοι
-- Αρθρωτοί άξονες:
--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας
--- Άλλοι
-- Άλλοι:
--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0,2
5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5228

5

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστημόπλοια

-- Άλλα

- Κελύφη εδράνων που δεν έχουν ενσωματωμένα ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα κυλίσεως·
κουζινέτα:

8483 20 10 00

8483 20 90 00

8483 30

0,2
5

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλα

-- Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα:

- Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για
τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά· ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή
κυλινδρίσκους· υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους:

8483 30 38 10

8483 30 38 90

8483 30 80

8483 30 80 10

8483 30 80 90

8483 40

--- Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 801

5

--- Άλλα:

8483 30 38

0

0,2

---- Άλλα

8483 30 32 90

8483 40 21 00

5

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8483 30 32 10

-- Οδοντωτοί τροχοί:

0,2

--- Για ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα κυλίσεως:

8483 30 32

-- Κελύφη εδράνων:

5

- Κελύφη εδράνων με ενσωματωμένα ένσφαιρα ή κυλινδρικά έδρανα κυλίσεως:

8483 20

5

Βασικός
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--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8483 10 95 90
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0
0
0

--- Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία

--- Άλλοι

-- Κοχλιωτοί αξονίσκοι με σφαιρίδια ή με κυλιοτριβείς

8483 40 25 00

8483 40 29 00

8483 40 30 00

0
0

0
0

− Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

- Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές:

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

- Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται
χωριστά· μέρη:

-- Μέρη εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους

8483 50

8483 50 20 00

8483 50 80 00

8483 60

8483 60 20 00

8483 60 80 00

8483 90

8483 90 20 00

8483 90 81 00

0

-- Άλλα

8483 40 90 00
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--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα:

0

--- Άλλα

8483 40 59 00

0

0

0

--- Κιβώτια ταχυτήτων

8483 40 51 00

-- Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδροκωνικούς τροχούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8483 40 23 00
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0,5
0
0

0,5
0

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)· συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων
συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες· μηχανικά
στεγανωτικά παρεμβύσματα:

- Παρεμβύσματα, μηχανικά στοιχεία στεγάνωσης και παρόμοιοι αρμοί από μέταλλο συνδυασμένο
με άλλα υλικά:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλα

- Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

- Άλλα:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλα

8484

8484 10 00

8484 10 00 10

8484 10 00 90

8484 20 00 00

8484 90 00

8484 90 00 10

8484 90 00 90

- Του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δίσκων (wafers)

8486 10 00 00
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Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή
μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών, συσκευών με ημιαγωγούς, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μηχανές και συσκευές που καθορίζονται στη σημείωση 9 Γ) του
παρόντος κεφαλαίου· μέρη και εξαρτήματα:

8486

0

5

---- Άλλα:

8483 90 89 90

[8485]

0

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8483 90 89 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8483 90 89
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2
2
0

10
0
0

- Του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή πινάκων επίπεδης οθόνης:

-- Συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσεως σε υποστρώματα για διατάξεις υγρών
κρυστάλλων (LCD)

-- Συσκευές για την ξηρή εγχάραξη ιχναρίων σε ημιαγώγιμα υλικά

-- Συσκευές και διατάξεις για τη φυσική επίστρωση ημιαγωγών δίσκων "wafers" μέσω δέσμης
ηλεκτρονίων ή μέσω εξάτμισης

-- Άλλα:

--- Συσκευή για την προβολή ή συσκευή για την εφαρμογή εικόνων σε ευαισθητοποιημένη
επένδυση επίπεδων οθονών

--- Άλλα

- Mηχανές και συσκευές που καθορίζονται στη σημείωση 9 Γ) του παρόντος κεφαλαίου·

-Μέρη και εξαρτήματα:

-- Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης, διατάξεις που συγκρατούν τα
τεμάχια για επεξεργασία· Συσκευές συναρμολόγησης εξαρτημάτων

8486 30

8486 30 10 00

8486 30 30 00

8486 30 50 00

8486 30 90

8486 30 90 10

8486 30 90 90

8486 40 00 00

8486 90

8486 90 10 00

0

--- Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών
πριν τη διαδικασία ηλεκτροεπικάλυψης

8486 90 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 804

2

--- Μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτογραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων οθόνης
υγρών κρυστάλλων (LCD)

8486 90 20 00

-- Άλλα:

0

-- Άλλα

8486 20 90 00

2

2

-- Που λειτουργούν με υπερήχους

8486 20 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Του είδους που χρησιμοποιείται για την κατασκευή στοιχείων ημιαγωγών ή ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8486 20
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2
2

5
0

5
5

--- Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για χημική εναπόθεση αερίου φάσης σε υποστρώματα για
διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD)

--- Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές και διατάξεις που λειτουργούν με υπερήχους

--- Άλλα:

---- Για συσκευές της διάκρισης 9010 50 10 00

---- Άλλες

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν έχουν ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική μόνωση,
διατάξεις πηνίων, επαφές, ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά και που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους:

-- Από ορείχαλκο

-- Άλλοι

- Άλλοι:

-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο

8486 90 60 00

8486 90 70 00

8486 90 90

8486 90 90 10

8486 90 90 90

8487

8487 10

8487 10 10 00

8487 10 90 00

8487 90

8487 90 10 00
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2

--- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών και διατάξεων ξηράς αποτύπωσης εικόνας σε υποστρώματα
οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)

8486 90 50 00

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών και διατάξεων για τη φυσική επίστρωση ημιαγωγών δίσκων
"wafers" μέσω δέσμης ηλεκτρονίων ή μέσω εξάτμισης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8486 90 40 00
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5
5
0
5

--- Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο

--- Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8487 90 53 00

8487 90 55 00

8487 90 59 00

8487 90 90 00
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5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Από σίδηρο ή χάλυβα:

-- Από ελατό χυτοσίδηρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8487 90 51 00

8487 90 30 00
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Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος:

- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W:

-- Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W

8501

8501 10

8501 10 10 00

--- Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

--- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος:

---- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλα

- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W:

-- Άλλοι από εκείνους με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 kW, που
προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλοι

8501 10 93 00

8501 10 99

8501 10 99 10

8501 10 99 90

8501 20 00

8501 20 00 10

8501 20 00 90
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- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος· Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος:

--- Κινητήρες κοινοί

8501 10 91 00

-- Άλλα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ
ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

85
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--- Άλλοι από τους κινητήρες με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, γεννήτριες, που προορίζονται για
πολιτικά αεροσκάφη

8501 31 00 10

---- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW:

--- Άλλοι από τους κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 150 kW και γεννήτριες, που προορίζονται
για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW:

--- Κινητήρες έλξης

8501 31 00 98

8501 32

8501 32 20

8501 32 20 10

8501 32 20 90

8501 32 80

8501 32 80 10

8501 32 80 90

8501 33 00

8501 33 00 10

8501 33 00 90

8501 34

8501 34 50 00

----- Γεννήτριες για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8501 34 92 10
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---- Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW:

8501 34 92

--- Άλλοι, με ισχύ:

---- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8501 31 00 91

--- Άλλα:

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 31 00
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---- Που υπερβαίνει τα 750 kW:

----- Γεννήτριες για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

----- Άλλες

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί:

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:

--- για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W:

--- για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8501 34 98

8501 34 98 10

8501 34 98 90

8501 40

8501 40 20

8501 40 20 10

8501 40 20 90

8501 40 80

8501 40 80 10

8501 40 80 90

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 735 W, για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W, αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

8501 51 00 10

8501 51 00 90

8501 52

8501 52 20

8501 52 20 10

8501 52 20 90
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-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W:

8501 51 00

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί :

----- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 34 92 90
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---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW:

--- Κινητήρες έλξης

8501 52 30 10

8501 52 30 90

8501 52 90

8501 52 90 10

8501 52 90 90

8501 53

8501 53 50 00

---- Που υπερβαίνει τα 375 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW

---- Που υπερβαίνει τα 750 kW

8501 53 94 00

8501 53 99 00

--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8501 61 20

8501 61 20 10

8501 61 20 90

8501 61 80

8501 61 80 10
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-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:

8501 61

- Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες) :

---- Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

8501 53 81 00

--- Άλλοι, με ισχύ:

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 52 30
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-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:

8501 62 00

8501 62 00 10

8501 62 00 90

8501 63 00

8501 63 00 10

8501 63 00 90

8501 64 00 00

8502

--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8502 11 20

8502 11 20 10

8502 11 20 90

8502 11 80

8502 11 80 10

8502 11 80 90

8502 12 00

8502 12 00 10
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-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA:

8502 11

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ):

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 61 80 90
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-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA:

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 kVA

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2 000 kVA

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως):

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 κVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8502 13

8502 13 20

8502 13 20 10

8502 13 20 90

8502 13 40

8502 13 40 10

8502 13 40 90

8502 13 80

8502 13 80 10

8502 13 80 90

8502 20

8502 20 20

8502 20 20 10

8502 20 20 90

8502 20 40

8502 20 40 10

8502 20 40 90

8502 20 60

8502 20 60 10
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--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8502 12 00 90
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-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8502 20 80

8502 20 80 10

8502 20 80 90

--- Στροβιλογεννήτριες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλοι

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των κλάσεων 8501 ή
8502

- Στεφάνες μη μαγνητικές

8502 39 20

8502 39 20 10

8502 39 20 90

8502 39 80

8502 39 80 10

8502 39 80 90

8502 40 00

8502 40 00 10

8502 40 00 90

8503 00

8503 00 10 00

8503 00 91 00

-- Άλλα:

8502 39
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-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

- Άλλα:

-- Με αιολική ενέργεια:

8502 31 00 00

- Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος:

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8502 20 60 90
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Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατικοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία
αντίδρασης και αυτεπαγωγής:

- Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης:

-- Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8504

8504 10

8504 10 20

8504 10 20 10

---- Άλλοι

-- Άλλοι:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8504 10 20 98

8504 10 80

8504 10 80 10

---- Άλλοι

8504 10 80 99

-- Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα
10.000 kVA:

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA

8504 22

8504 22 10 00

8504 22 90 00
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-- Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 650 KVA

8504 21 00 00

- Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό:

---- Επαγωγικά πηνία (πηνία επαγωγικής αντίδρασης για λαμπτήρες εκκένωσης)

8504 10 80 91

--- Άλλοι:

---- Επαγωγείς

8504 10 20 91

--- Άλλα:

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8503 00 99 00
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---- Άλλοι

--- Άλλοι

-- Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA:

--- Μετασχηματιστές μέτρησης:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500
kVA:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Με με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 500 kVA

8504 31 29 00

8504 31 80 00

8504 32

8504 32 20

8504 32 20 10

8504 32 20 90

8504 32 80

8504 32 80 10

8504 32 80 90

8504 33 00

8504 33 00 10

8504 33 00 90

8504 34 00 00
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---- Για τη μέτρηση των τάσεων

--- Μετασχηματιστές μέτρησης:

-- Με με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που δεν υπερβαίνει τα 1 KVA :

- Άλλοι μετασχηματιστές:

-- Με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 10 000 kVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8504 31 21 00

8504 31

8504 23 00 00
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------ Με με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος που υπερβαίνει τα 7,5 kVA

----- Άλλοι

- Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής:

-- Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους:

--- Για χρήση στην πολιτική αεροπορία

--- Άλλοι

-- Άλλα:

8504 40 88 00

8504 40 90 00

8504 50

8504 50 20

8504 50 20 10

8504 50 20 90

8504 50 95 00
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------ Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 7,5 kVA

----- Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο:

----- Ανορθωτές

---- Άλλες:

---- Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών

--- Άλλοι:

--- Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί

8504 40 84 00

8504 40 81 00

8504 40 55 00

8504 40 40 00

-- Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
πληροφοριών και των σχετικών μονάδων τους

8504 40 30 00

-- Άλλοι:

- Μετατροπείς ρεύματος στατικοί:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8504 40
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Άλλοι

8504 90 18 00

--- Άλλες

Ηλεκτρομαγνήτες· μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από
μαγνητοποίηση· δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις
συγκράτησης· συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα,
ηλεκτρομαγνητικά· ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης:

8504 90 99 00

8505

-- Άλλοι:

--- Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο

--- Άλλοι

- Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μέρη:

-- Ηλεκτρομαγνήτες

8505 19

8505 19 10 00

8505 19 90 00

8505 20 00 00

8505 90

8505 90 10 00
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-- Από μέταλλα

8505 11 00 00

- Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση:

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 40 30 00

8504 90 91 00

-- Μετατροπέων ρεύματος στατικών:

---- Πυρήνες από φερρίτη

--- Άλλες:

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 50 20 00

-- Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής:

- Μέρη:

8504 90 11 00

8504 90 05 00

8504 90
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-- Μέρη

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:

- Διοξείδιο του μαγγανίου:

8505 90 90 00

8506

8506 10

--- Τύπου κομβίου

--- Άλλες

8506 10 15 00

8506 10 19 00

--- Κυλινδρικές

--- Τύπου κομβίου

--- Άλλες

- Με οξείδιο του υδραργύρου:

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

- Με οξείδιο του αργύρου:

-- Κυλινδρικές

8506 10 91 00

8506 10 95 00

8506 10 99 00

8506 30

8506 30 10 00

8506 30 30 00

8506 30 90 00

8506 40

8506 40 10 00

-- Άλλες:

--- Κυλινδρικές

8506 10 11 00
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- Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

8505 90 50 00

-- Αλκαλικές:

-- Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8505 90 30 00
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- Με λίθιο:

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

- Αέρα-ψευδαργύρου:

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

- Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών:

-- Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν
υπερβαίνει όμως τα 6,5 V

8506 50

8506 50 10 00

8506 50 30 00

8506 50 90 00

8506 60

8506 60 10 00

8506 60 30 00

8506 60 90 00

8506 80

8506 80 05 00

--- Κυλινδρικές

--- Τύπου κομβίου

--- Άλλες

- Μέρη

8506 80 11 00

8506 80 15 00

8506 80 90 00

8506 90 00 00
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-- Άλλες

8506 40 90 00

-- Άλλες:

-- Τύπου κομβίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8506 40 30 00
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− Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων:

8507 10

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλες

--- Άλλες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλες

8507 10 41 10

8507 10 41 90

8507 10 49

8507 10 49 10

8507 10 49 90

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

8507 10 92 10

8507 10 92 90

8507 10 98

8507 10 98 10

8507 10 98 90
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--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

8507 10 92

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg:

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:

8507 10 41

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg:

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με
τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8507
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---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

8507 20 41 10

8507 20 41 90

8507 20 49

8507 20 49 10

8507 20 49 90

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Με καδμιονικέλιο:

-- Ερμητικά κλεισμένοι

8507 20 98

8507 20 98 10

8507 20 98 90

8507 30

8507 30 20 00

--- Συσσωρευτές έλξης
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---- Άλλοι

8507 20 92 90

8507 30 81 00

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8507 20 92 10

-- Άλλα:

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:

8507 20 92

-- Άλλα:

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη:

-- Συσσωρευτές έλξης:

- Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8507 20 41

8507 20

ΣΟ 2008

0

0

8

0

10

0

8

0

2

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

3

0

3

0

3

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5249

- Με σιδηρονικέλιο

- Άλλοι συσσωρευτές:

-- Νικελίου-υδριδίου

-- Ιόντων λιθίου

-- Άλλοι

- Μέρη:

-- Πλάκες για συσσωρευτές

-- Διαχωριστές για συσσωρευτές

-- Άλλοι

Ηλεκτρικές σκούπες:

8507 40 00 00

8507 80

8507 80 20 00

8507 80 30 00

8507 80 80 00

8507 90

8507 90 20 00

8507 90 30 00

8507 90 90 00

8508

-- Άλλες

-Άλλες ηλεκτρικές σκούπες

- Μέρη

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από τις
ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508:

8508 19 00 00

8508 60 00 00

8508 70 00 00

8509
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-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 110 V, οι οποίες διαθέτουν δοχείο ή άλλο σύστημα συλλογής σκόνης
με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 20 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8508 11 00 00

- Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα:

--- Άλλοι

8507 30 89 00
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- Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα

- Μέρη:

-- Ηλεκτρικών σκουπών και παρκετέζων

-- Άλλα

Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα:

- Ξυριστικές μηχανές

- Κουρευτικές μηχανές

- Αποτριχωτικές συσκευές

- 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, δυναμομαγνητοηλεκτρικές,
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]· γεννήτριες (π.χ.
δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους
κινητήρες αυτούς:

- Σπινθηριστές:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8509 80 00 00

8509 90 00

8509 90 00 10

8509 90 00 90

8510

8510 10 00 00

8510 20 00 00

8510 30 00 00

8510 90 00 00

8511

8511 10 00

8511 10 00 10

---- Άλλοι

- Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές· συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές· μαγνητικοί σφόνδυλοι:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8511 10 00 98

8511 20 00

8511 20 00 10
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---- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8511 10 00 91

-- Άλλα:

- Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων· συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και
λαχανικών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8509 40 00 00
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- Διανομείς·πηνία αφής:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8511 30 00

8511 30 00 10

--- Άλλοι

- Εκκινητήρες (μίζες) και εκκινητές-γεννήτριες διπλής χρήσης:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8511 30 00 98

8511 40 00

8511 40 00 10

--- Άλλοι

- Άλλες γεννήτριες:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8511 40 00 98

8511 50 00

8511 50 00 10

- Άλλες συσκευές:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8511 80 00

8511 80 00 10

8511 80 00 91

--- Άλλοι

8511 50 00 98
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--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8511 50 00 91

-- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8511 40 00 91

-- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8511 30 00 91

-- Άλλα:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8511 20 00 90
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- Μέρη:

-- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλα

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 8539),
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού, των
τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα:

- Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα

- Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης:

-- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλα

- Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης: Συναγερμοί για διάρρηξη ή κλοπή, των τύπων που
χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα

-- Συναγερμοί για διάρρηξη ή κλοπή, των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλοι

--- Άλλοι

- Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού:

8511 90 00

8511 90 00 10

8511 90 00 90

8512

8512 10 00 00

8512 20 00

8512 20 00 10

8512 20 00 90

8512 30

8512 30 10

8512 30 10 10

8512 30 10 90

8512 30 90 00

8512 40 00

--- Άλλοι

-- Εξαρτήματα, που εμποδίζουν τον πάγο

8512 40 00 19

8512 40 00 30
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--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8512 40 00 11

-- Υαλοκαθαριστήρες:

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8511 80 00 98
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- Μέρη:

-- Για μηχανές της κλάσης 8512 30 10:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλα

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές
φωτισμού της κλάσης 8512:

- Λυχνίες

- Μέρη

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που
λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες· άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων για
τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:

- Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση):

--- Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

--- Άλλοι

- Κάμινοι και κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες:

--- Που λειτουργούν με επαγωγή

8512 90

8512 90 10

8512 90 10 10

8512 90 10 90

8512 90 90

8512 90 90 10

8512 90 90 90

8513

8513 10 00 00

8513 90 00 00

8514

8514 10

8514 10 10 00

8514 10 80 00

8514 20

8514 20 10 00
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-- Εξαρτήματα, που εμποδίζουν τον αχνό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8512 40 00 90
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- Άλλες κάμινοι και κλίβανοι:

-- Με υπέρυθρες ακτίνες:

-- Άλλα:

- Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

- Μέρη:

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 (laser) 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 μεταλλοκεραμικών συνθέσεων:

8514 30

8514 30 19 00

8514 30 99 00

8514 40 00 00

8514 90 00 00

8515

-- Άλλα

8515 19 00 00

--- Για τη συγκόλληση στα άκρα

--- Άλλοι

8515 29 10 00

8515 29 90 00

8515 31 00 00

-- Άλλα:

8515 29

-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες
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- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση δέσμης
πλάσματος:

-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

8515 21 00 00

- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση:

-- Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

8515 11 00 00

- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά:

--- Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8514 20 80 00
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---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα

--- Άλλοι

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

8515 39 18 00

8515 39 90 00

8515 80

---- Άλλοι

8515 80 19 00

---- Άλλοι

- 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, θέρμανσης τσιμπίδων
κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών· ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος· άλλες ηλεκτροθερμικές
συσκευές για οικιακές χρήσεις· θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της κλάσης 8545:

8515 80 99 00

8515 90 00 00

8516
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---- Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση

8515 80 91 00

--- Άλλες:

---- Για συγκόλληση

8515 80 11 00

--- Για την επεξεργασία των μετάλλων:

---- Μετασχηματιστές

--- Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8515 39 13 00

8515 39
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8516 31
8516 31 10 00
8516 31 90 00
8516 32 00 00
8516 33 00 00
8516 40
8516 40 10 00

8516 29 91 00
8516 29 99 00

8516 21 00 00
8516 29
8516 29 10 00
8516 29 50 00

8516 10 11 00
8516 10 19 00
8516 10 90 00

8516 10

ΣΟ 2008
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- Ηλεκτρικοί ταχυθερμοσίφωνες και δεξαμενές θερμού νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό
για τη θέρμανσή του:
-- Θερμαντήρες νερού:
--- Στιγμιαίοι
--- Άλλοι:
-- Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του:
- Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις:
-- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση
-- Άλλοι:
--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού
--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας
--- Άλλοι:
---- Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα
---- Άλλοι
- Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των χεριών:
-- Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών:
--- Στεγνωτήριες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι)
--- Άλλες
-- Άλλες συσκευές για την κόμμωση
-- Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών
- Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος:
-- Με ατμό
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- Φούρνοι με μικροκύματα

- Άλλοι φούρνοι· κουζίνες, εστίες (μάτια) μαγειρέματος, καμινέτα· σχάρες και ψηστιέρες:

-- Κουζίνες (τουλάχιστον με ενσωματωμένο φούρνο και εστία )

8516 50 00 00

8516 60

8516 60 10 00

--- Άλλοι

-- Σχάρες και ψηστιέρες

-- Φούρνοι για ενσωμάτωση

-- Άλλοι

8516 60 59 00

8516 60 70 00

8516 60 80 00

8516 60 90 00

-- Φρυγανιέρες

-- Άλλες:

--- Φριτέζες

--- Άλλες

- Θερμαντικές αντιστάσεις:

-- Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη

--- Άλλες από τις συναρμολογημένες σε ένα απλό υποστήριγμα από μονωτική ύλη και συνδεμένες με
κύκλωμα, για την αφαίρεση κρυστάλλων πάγου και αχνού ή κατά της δημιουργίας αυτών

8516 72 00 00

8516 79

8516 79 20 00

8516 79 70 00

8516 80

8516 80 20

8516 80 20 10
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-- Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

8516 71 00 00

- Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές:

--- Για ενσωμάτωση

8516 60 51 00

-- Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο):

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8516 40 90 00
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-- Άλλες:

--- Για επιβατηγά αυτοκίνητα

--- Για τροχιοφόρα οχήματα

--- Άλλες

- Μέρη

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα· άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή
άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή
ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από τις συσκευές των κλάσεων
8443, 8525, 8527 ή 8528:

8516 80 80

8516 80 80 10

8516 80 80 30

8516 80 80 90

8516 90 00 00

8517

-- Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

-- Άλλες

8517 12 00 00

8517 18 00 00

-- Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, εικόνων ή
άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

8517 62 00 00
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-- Σταθμοί βάσης

8517 61 00 00

- Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες
περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (π.χ. τοπικό δίκτυο
ή δίκτυο ευρείας περιοχής):

-- Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό

8517 11 00 00

- Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα·

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8516 80 20 90
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--- Τηλέφωνα με εικόνα

--- Εσωτερικά τηλέφωνα

8517 69 10 00

8517 69 20 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Άλλοι

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

----- Άλλοι

--- Άλλοι

- Μέρη:

8517 69 39

8517 69 39 10

8517 69 39 90

8517 69 90 00

8517 70

--- Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που
τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα

--- Άλλες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλες

-- Άλλες

8517 70 15 00

8517 70 19

8517 70 19 10

8517 70 19 90

8517 70 90 00
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--- Κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας

8517 70 11 00

-- Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου· μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται
μαζί με τα είδη αυτά:

---- Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων

8517 69 31 00

--- Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία:

-- Άλλες:

8517 69
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- Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους:

--- Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και
ύψους που δεν υπερβαίνει τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή χρήση

-- Άλλα:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

8518 10

8518 10 30 00

8518 10 95

8518 10 95 10

8518 10 95 90

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

-- Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm και
ύψους που δεν υπερβαίνει τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή χρήση

8518 21 00 10

8518 21 00 90

8518 22 00

8518 22 00 10

8518 22 00 90

8518 29

8518 29 30 00
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-- Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο:

8518 21 00

- Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια:

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους· μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια· ακουστικά
κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί που
αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα· ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής
συχνότητας· ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8518

ΣΟ 2008

0

10

1

10

1

0.1

1

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

3

0

3

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5261

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλα

- Ακουστικά κεφαλńς και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα που αποτελούνται
από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα:

-- Ακουστικά ενσύρματης τηλεφωνίας:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

- Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας:

-- Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για τη μέτρηση:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8518 29 95 10

8518 29 95 90

8518 30

8518 30 20

8518 30 20 10

8518 30 20 90

8518 30 95

8518 30 95 10

8518 30 95 90

8518 40

8518 40 30

8518 40 30 10

8518 40 30 90

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8518 40 81 10
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--- Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή:

8518 40 81

-- Άλλα:

--- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Άλλες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλα

- Μέρη

Συσκευές εγγραφής του ήχου· συσκευές αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές εγγραφής και
αναπαραγωγής του ήχου:

- Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας,
κέρματος ή με άλλο μέσο πληρωμής:

-- Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος

8518 40 89

8518 40 89 10

8518 40 89 90

8518 50 00

8518 50 00 10

8518 50 00 90

8518 90 00 00

8519

8519 20

8519 20 10 00

- Συσκευές περιστροφής των δίσκων

- Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα

8519 30 00 00

8519 50 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 835

--- Άλλοι

8519 20 99 00

- Άλλες συσκευές:

--- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

8519 20 91 00

-- ’Αλλα ηλεκτρόφωνα:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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------ Άλλα

8519 81 25 00

----- Άλλα

8519 81 45 00

8519 81 51 00

------ Άλλα

8519 81 35 00
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------ Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα:

----- Άλλα κασετόφωνα:

---- Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες:

---- Μηχανές για υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

--- Άλλες συσκευές:

------ Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα, με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ) με
διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

8519 81 31 00

------ Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):

----- Άλλα:

------ Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

----- Άλλα κασετόφωνα:

----- Κασετόφωνα τσέπης

---- Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου:

---- Μηχανές για την υπαγόρευση

--- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα κασετόφωνα), χωρίς
ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου:

-- Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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------ - Άλλα

------ Κασετόφωνα τσέπης

------ Άλλα

8519 81 61 00

8519 81 65 00

8519 81 75 00

------ Άλλες

---- Άλλες:

----- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

----- Άλλες

-- Άλλες:

8519 81 85 00

8519 81 95

8519 81 95 10

8519 81 95 90

8519 89

---- Μηχανές για την υπαγόρευση

---- Άλλες

--- Άλλες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8519 89 15 00

8519 89 19 00

8519 89 90

8519 89 90 10
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---- Ηλεκτρόφωνα, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8519 20

8519 89 11 00

--- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου:

------ Χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή του
ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσότερες ταχύτητες, από τις οποίες η
ταχύτητα των 19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικρότερες ταχύτητες

8519 81 81 00

----- Άλλα:

------ - Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή
με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

-- Άλλες:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

- Άλλα

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως για τις συσκευές των
κλάσεων 8519 μέχρι 8521:

- Φωνογραφικοί αναγνώστες

- Άλλα:

-- Βελόνες ή αιχμές· διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες
συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη

8521 10 20

8521 10 20 10

8521 10 20 90

8521 10 95

8521 10 95 10

8521 10 95 90

8521 90 00 00

8522

8522 10 00 00

8522 90

8522 90 30 00

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 838

- Με μαγνητικές ταινίες:

8521 10

-- Άλλα:

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη
βιντεοφωνικών σημάτων:

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8521

[8520]

8519 89 90 90
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---- Άλλες

--- Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει
τα 53 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής
του ήχου

--- Άλλες:

---- Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή
συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις διακρίσεις 8519 81 95 και 8519 89
90, για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλα

Υποθέματα έτοιμα για εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, αλλά όχι γραμμένα, άλλα από τα
προϊόντα του κεφαλαίου 37:

8522 90 49 00

8522 90 70 00

8522 90 80

8522 90 80 10

8522 90 80 90

8523

-- Άλλα:

8523 29

----- Μαγνητοσκοπικές ταινίες

----- Άλλες

8523 29 15 30

8523 29 15 90

8523 29 31 00

----- Ταινίες ηχογράφησης

8523 29 15 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 839

----- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

---- Άλλες:

---- Άγραφα:

8523 29 15

--- Μαγνητικές ταινίες· μαγνητικοί δίσκοι:

-- Κάρτες με μαγνητική λωρίδα:

8523 21 00 00

- Μαγνητικά μέσα αποθήκευσης:

---- Για συσκευές της διάκρισης 8519 50 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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----- Άλλα

--- Άλλες

-Οπτικά υποθέματα:

8523 29 39

8523 29 90 00

8523 40

--- Άλλοι

8523 40 19 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 840

----- Με διάμετρο που υπερβαίνει τα 6,5 cm

8523 40 39 00

---- Άλλοι:

----- Με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

---- Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά:

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

--- Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):

8523 40 31 00

8523 40 25 00

--- Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που υπερβαίνει τα
900 Mb αλλά δεν υπερβαίνει τα 18 Gb, εκτός των επανεγγράψιμων

8523 40 13 00

-- Άλλοι:

--- Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέιζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που δεν υπερβαίνει
τα 900 Mb, εκτός των επανεγγράψιμων

8523 40 11 00

-- Άγραφα:

----- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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------ Άλλοι

8523 40 59 00

----- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

---- Άλλοι

8523 40 93 00

8523 40 99 00

--- Άγραφα

8523 51 10 00

---- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 51 93 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 841

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

8523 51 91 00

--- Άλλα:

-- Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό:

8523 51

- Υποθέματα με ημιαγωγό

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

8523 40 91 00

--- Άλλοι:

------ Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD)

----- Άλλοι:

----- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- έξυπνες κάρτες ('smart' cards):

--- Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

--- Άλλες

-- Άλλες:

--- Άγραφες

8523 52

8523 52 10 00

8523 52 90 00

8523 59

8523 59 10 00

--- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων

--- Άλλοι

- Άλλα:

-- Άγραφα

8523 59 93 00

8523 59 99 00

8523 80

8523 80 10 00

--- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη, μέσω
αυτόματης μηχανής επεξεργασίας δεδομένων

8523 80 93 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 842

--- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

8523 80 91 00

-- Άλλα:

-- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

8523 59 91 00

--- Άλλες:

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Συσκευές εκπομπής:

--Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη ραδιοτηλεγραφία

-- Άλλα

- Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης:

- Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες:

8525 50 00

8525 50 00 10

8525 50 00 90

8525 60 00 00

8525 80

--- Άλλοι

-- Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

8525 80 19 00

8525 80 30 00

--- Άλλες

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές
ραδιοτηλεχειρισμού:

- Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ):

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8525 80 99 00

8526

8526 10 00

8526 10 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 843

--- Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων
για τηλεόραση

8525 80 91 00

-- Βιντεοκάμερες:

--- Που φέρουν τουλάχιστον 3 σωλήνες λήψης εικόνων

8525 80 11 00

-- Τηλεοπτικές μηχανές λήψης:

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· μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης ακίνητης εικόνας και
άλλες μαγνητοσκοπικές συσκευές λήψης· ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές:

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

--- Άλλες:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

-- Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή:

8526 91 20

8526 91 20 10

8526 91 20 90

8526 91 80

8526 91 80 10

8526 91 80 90

8526 92 00

8526 92 00 10

8526 92 00 90

8527

--- Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

--- Άλλοι

8527 12 10 00

8527 12 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 844

-- Ραδιοκασετόφωνα τσέπης:

8527 12

- 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 ραδιοτηλεγραφία:

-- Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας:

- Άλλα:

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

8527 13 10 00

-- Άλλα

8527 19 00 00

----- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

----- Άλλα

8527 21 20 10

8527 21 20 90
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----- Άλλα

8527 21 59 00

--- Άλλες:

----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

8527 21 52 00

---- Άλλα:

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser):

--- Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών
δεδομένων:

-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:

8527 21 20

8527 21

---- Άλλοι

8527 13 99 00

- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς 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:

---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

8527 13 91 00

--- Άλλες:

-- Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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------ Άλλα

----- Άλλα

-- Άλλα

8527 21 92 90

8527 21 98 00

8527 29 00 00

----- Άλλα

8527 91 99 00
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----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

---- Άλλα:

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

8527 91 91 00

8527 91 35 00

---- Άλλοι

8527 91 19 00

--- Άλλες:

---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

--- Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα:

-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου:

8527 91 11 00

8527 91

------ Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8527 21 92 10

- Άλλα:

----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης:

---- Άλλα:

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια

--- Άλλα

-- Άλλα

Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
ήχου ή εικόνας· οθόνες απεικόνισης (βίντεο μόνιτορ) και συσκευές βιντεοπροβολής:

8527 92 10 00

8527 92 90 00

8527 99 00 00

8528

-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

8528 49 10 00

----- Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές

8528 49 99 00

-- Άλλες:

--- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

8528 59

8528 59 10 00
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-- Που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της
κλάσης 8471

8528 51 00 00

- Άλλες οθόνες:

----- Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές

---- Άλλες:

---- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5

8528 49 91 00

8528 49 35 00

-- Άλλες:

8528 49

-- Έγχρωμες:

-- Που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της
κλάσης 8471

8528 41 00 00

- Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες:

-- Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με
ωρολογιακή συσκευή:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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8528 71 19 00
8528 71 90 00
8528 72
8528 72 10 00

8528 71 13 00

8528 71 11 00

8528 71

8528 69 91 00
8528 69 99 00

8528 69
8528 69 10 00

8528 61 00 00

8528 59 90 00

ΣΟ 2008
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--- Έγχρωμες
- Μηχανές προβολής:
-- Που χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της
κλάσης 8471
-- Άλλες:
-- Που λειτουργούν μέσω επίπεδης οθόνης προβολής (π.χ. με διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους),
ικανής να προβάλλει ψηφιακές πληροφορίες που παράγονται από κεντρική μονάδα αυτόματης
μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών
--- Άλλες:
---- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες
---- Έγχρωμες
- Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής εικόνας:
-- Που δεν έχουν ενσωματωμένη διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης:
--- Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners):
---- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
πληροφοριών
---- Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για
πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη
δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [«χωριστές ενότητες (Set-top boxes) με σύστημα
επικοινωνίας»]
---- Άλλοι
--- Άλλοι
-- Άλλες, έγχρωμες:
--- Συσκευές τηλεπροβολής
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------ - Που δεν υπερβαίνει τα 37 cm

------ - Που υπερβαίνει τα 37 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 42 cm

------ Που υπερβαίνει τα 42 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm

------ Που υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm:

------ - Που υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 62 cm

------ - Που υπερβαίνει τα 62 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm

------ Που υπερβαίνει τα 72 cm

8528 72 31 10

8528 72 31 30

8528 72 33 00

8528 72 35

8528 72 35 10

8528 72 35 30

8528 72 39 00

-------- Που δεν υπερβαίνει τα 37 cm

-------- Που υπερβαίνει τα 37 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 54 cm

-------- Που υπερβαίνει τα 54 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm

8528 72 51 10

8528 72 51 30

8528 72 51 50
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------ - Που δεν υπερβαίνει τα 75 cm:

8528 72 51

------ Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές, των οποίων η διαγώνιος της
οθόνης:

----- Άλλα:

------ Που δεν υπερβαίνει τα 42 cm:

----- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 με διαγώνιο οθόνης:

---- Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας:

--- Άλλες:

--- Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής
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------ - Που υπερβαίνει τα 75 cm

------ Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές:

------ - Που δεν υπερβαίνει τα 37 cm

------ - Που υπερβαίνει τα 37 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 54 cm

------ - Που υπερβαίνει τα 54 cm

8528 72 59 00

8528 72 75

8528 72 75 10

8528 72 75 30

8528 72 75 50

-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8525
έως 8528

- Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου· μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται μαζί
με τα είδη αυτά:

8528 73 00 00

8529

8529 10

---- Άλλοι

--- Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραίες που ενσωματώνονται

8529 10 39 00

8529 10 65 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 850

---- Για λήψη μέσω δορυφόρου

--- Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης:

--- Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές που
τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα:

8529 10 31 00

8529 10 11 00

------ Άλλα

8528 72 99 00

-- Κεραίες:

------ Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5

8528 72 91 00

---- Άλλα:

--------- Που υπερβαίνει τα 72 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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---- Άλλες

-- Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλα

- Άλλα:

--- Μέρη συσκευών των διακρίσεων 8525 60 00 00, 8525 80 30 00, 8528 41 00 00, 8528 51 00 00,
8528 61 00 00

8529 10 69 90

8529 10 80

8529 10 80 10

8529 10 80 90

8529 10 95

8529 10 95 10

8529 10 95 90

8529 90

8529 90 20 00

---- Από άλλες ύλες

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8529 90 49 00

8529 90 65 00

--- Άλλα:

---- Από ξύλο

8529 90 41 00

--- Έπιπλα και κουτιά:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 851

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8529 10 69 10

-- Άλλα:

--- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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---- Άλλα:

----- Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα από δύο μέρη ή
συναρμολογημένα τεμάχια, για τις συσκευές που αναφέρονται στις διακρίσεις 8526 10 00 10, 8526 91
20 10, 8526 91 80 10 και 8526 92 00 10, για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

----- Άλλα

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 8608):

- Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

- Άλλες συσκευές

- Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες,
αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς),
άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530:

- Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και παρόμοιες:
συσκευές:

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια

-- Άλλες:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8529 90 97

8529 90 97 10

8529 90 97 90

8530

8530 10 00 00

8530 80 00 00

8530 90 00 00

8531

8531 10

8531 10 30 00

8531 10 95

8531 10 95 10

8531 10 95 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 852

---- Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση των διακρίσεων 8525 80 11 00 και 8525 80 19 00
και για συσκευές των κλάσεων 8527 και 8528

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED)

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλοι

8531 20 20

8531 20 20 10

8531 20 20 90

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8531 20 40 10

----- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

---- Άλλοι

- Άλλες συσκευές:

-- Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

-- Άλλες:

--- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

--- Άλλες

8531 20 40 98

8531 20 95

8531 20 95 10

8531 20 95 90

8531 80

8531 80 20

8531 80 20 10

8531 80 20 90

8531 80 95

8531 80 95 10

8531 80 95 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 853

----- Έγχρωμοι

8531 20 40 91

---- Άλλα:

--- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD):

8531 20 40

-- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

- Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με
φωτοδιόδους (LED):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Συσκευών των διακρίσεων 8531 20 και 8531 80 20

-- Άλλα

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι:

- 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)

8531 90 20 00

8531 90 85 00

8532

8532 10 00 00

-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις

-- Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη

-- Άλλα

- Μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι (αυτόματοι) πυκνωτές

- Μέρη

Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα
ποτενσιόμετρα):

- Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση

8532 24 00 00

8532 25 00 00

8532 29 00 00

8532 30 00 00

8532 90 00 00

8533

8533 10 00 00

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 854

-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση

8532 23 00 00

8533 21 00 00

-- Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

8532 22 00 00

- Άλλες σταθερές αντιστάσεις:

-- Με ταντάλιο

8532 21 00 00

- Άλλοι σταθεροί πυκνωτές:

- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8531 90
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-- Άλλες

- Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα):

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

-- Άλλες

- Μέρη

Τυπωμένα κυκλώματα:

8533 39 00 00

8533 40

8533 40 10 00

8533 40 90 00

8533 90 00 00

8534 00

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων,
αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού,
ρευματολήπτες, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:

- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

8535

8535 10 00 00

-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 855

- Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία

8534 00 90 00

8535 21 00 00

-- Άλλα

8534 00 19 00

- Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος:

-- Πολλαπλά κυκλώματα

8534 00 11 00

- Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών:

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

- Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε
περιέλιξη :

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8533 31 00 00

8533 29 00 00
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- Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος:

-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

-- Άλλοι

- Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

- Άλλα

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση των
ηλεκτρικών κυκλωμάτων [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:

- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες:

-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 63 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

8535 30

8535 30 10 00

8535 30 90 00

8535 40 00 00

8535 90 00 00

8536

8536 10

8536 10 10

8536 10 10 10

8536 10 10 90

8536 10 50

8536 10 50 10

8536 10 50 90

8536 10 90

8536 10 90 10

8536 10 90 90
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-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8535 29 00 00
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-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A:

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A:

- Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων:

-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 125 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A:

8536 20 10 00

8536 20 90 00

8536 30

8536 30 10

8536 30 10 10

8536 30 10 90

8536 30 30

8536 30 30 10

8536 30 30 90

8536 30 90 00

--- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

--- Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

8536 41 10

8536 41 10 10

8536 41 10 90

8536 41 90

8536 41 90 10

8536 41 90 90
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-- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:

8536 41

- Ηλεκτρονόμοι:

- Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8536 20
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--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλες

- Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος:

-- Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελούνται από οπτικά συζευγμένα
κυκλώματα εξόδου (μεμονωμένοι διακόπτες θυρίστορ EP)

-- Ηλεκτρονικοί διακόπτες συμπεριλαμβανομένων των θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών
διακοπτών που αποτελούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία chip on chip)

-- Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 11 Α

8536 49 00 10

8536 49 00 90

8536 50

8536 50 03 00

8536 50 05 00

8536 50 07 00

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

----- Άλλοι

---- Περιστροφικοί διακόπτες:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

----- Άλλοι

---- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8536 50 11 10

8536 50 11 90

8536 50 15

8536 50 15 10

8536 50 15 90

8536 50 19

8536 50 19 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 858

---- Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου:

8536 50 11

--- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V:

-- Άλλες:

-- Άλλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8536 49 00
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--- Άλλοι

8536 50 80 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

--- Άλλοι

-- Άλλες:

--- Για ομοαξονικά καλώδια

--- Για τυπωμένα κυκλώματα

--- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

- Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

- Άλλες συσκευές:

-- Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλοι

8536 61 10

8536 61 10 10

8536 61 10 90

8536 61 90 00

8536 69

8536 69 10 00

8536 69 30 00

8536 69 90

8536 69 90 10

8536 69 90 90

8536 70 00 00

8536 90

8536 90 01

8536 90 01 10

8536 90 01 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 859

-- Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί):

8536 61

- Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες :

----- Άλλοι

8536 50 19 90
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-- Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer probers)

-- Άλλες:

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για
αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των κλάσεων 8535 ή 8536,
για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα ποία περιλαμβάνονται και εκείνα που φέρουν
ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και συσκευές ψηφιακού ελέγχου
εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 8517:

- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V:

-- Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
πληροφοριών

8536 90 20 00

8536 90 85 00

8537

8537 10

8537 10 10 00

--- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V:

-- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV

-- Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των κλάσεων 8535,
8536 ή 8537:

- Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις
συσκευές τους

8537 10 99

8537 10 99 10

8537 10 99 90

8537 20

8537 20 91 00

8537 20 99 00

8538

8538 10 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 860

--- Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη

8537 10 91 00

-- Άλλες:

-- Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8536 90 10 00
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Άλλοι

8538 90 19 00

--- Άλλοι

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 ακτινών· ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:

- Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλοι

8538 90 99 00

8539

8539 10 00

8539 10 00 10

8539 10 00 90

---- Άλλοι

8539 21 30 90

---- Που υπερβαίνει τα 100 V

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 861

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8539 21 30 10

8539 21 92 00

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:

8539 21 30

--- Άλλοι, για τάση:

-- Αλογόνων, βολφραμίου:

8539 21

- Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων
ακτίνων:

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8538 90 91 00

-- Άλλα:

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

-- Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 8536 90 20:

- Άλλες:

8538 90 11 00

8538 90
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-- Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V:

--- Με ανακλαστήρες

--- Άλλα:

---- Ηλεκτρικοί λαμπήρες φρύξης, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα
100 V

---- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

---- Άλλοι

8539 22

8539 22 10 00

8539 22 90

8539 22 90 10

8539 22 90 90

8539 29

8539 29 30

8539 29 30 10

8539 29 30 90

---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

8539 29 98 00

--- Με δύο κάλυκες

--- Άλλοι

-- Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου· μεταλλικές λάμπες αλογόνου:

--- Ατμών υδραργύρου

8539 31 10 00

8539 31 90 00

8539 32

8539 32 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 862

-- Φθορισμού, θερμής καθόδου:

8539 31

- Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες:

---- Που υπερβαίνει τα 100 V

8539 29 92 00

--- Άλλοι, για τάση:

---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8539 21 98 00
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--- Μεταλλικές λάμπες αλογόνου

-- Άλλοι

8539 32 90 00

8539 39 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Με υπεριώδεις ακτίνες

--- Με υπέρυθρες ακτίνες

- Μέρη:

-- Κάλυκες

-- Άλλοι

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες
κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές καθοδικές
λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης):

8539 49 10 00

8539 49 30 00

8539 90

8539 90 10 00

8539 90 90 00

8540

---- Που υπερβαίνει τα 42 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 52 cm

---- Που υπερβαίνει τα 52 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 72 cm

8540 11 13 00

8540 11 15 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 863

---- Που δεν υπερβαίνει τα 42 cm

--- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5 με διαγώνιο οθόνης:

-- Έγχρωμες:

8540 11 11 00

8540 11

-- Άλλα:

8539 49

- Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές
λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο:

-- Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

8539 41 00 00

- Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες· ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου:

--- Ατμών νατρίου

8539 32 50 00
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---- Υπερβαίνει τα 75 cm

-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης· σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή
ενίσχυσης εικόνων· άλλοι σωλήνες φωτοκαθόδου:

-- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης

-- Άλλες

- Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδιωτής οθόνης
μικρότερο από 0,4mm

- Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι

- Άλλες λυχνίες καθοδικών ακτινών

8540 11 99 00

8540 12 00 00

8540 20

8540 20 10 00

8540 20 80 00

8540 40 00 00

8540 50 00 00

8540 60 00 00

-- Άλλες

8540 79 00 00

8540 81 00 00

-- Κλύστρον

8540 72 00 00

-- Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης

- Άλλες λυχνίες, κάθε είδους:

-- Μάγνετρον

8540 71 00 00
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- Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλύστρον, σωλήνες προοδευτικών
κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα:

---- Δεν υπερβαίνει τα 75 cm

--- Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης:

---- Που υπερβαίνει τα 72 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Άλλες

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:

- Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός:

-- Δίσκοι (wafers) ημιαγωγών, πριν κοπούν σε κρύσταλλα· δίοδοι που αποκαθιστούν την ισχύ

-- Άλλοι

8540 99 00 00

8541

8541 10 00

8541 10 00 10

8541 10 00 90

--- Δίσκοι (wafers) ημιαγωγών, πριν κοπούν σε κρύσταλλα

--- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Κρυσταλλοτρίοδοι επίδρασης πεδίου, ισχυροί, πυριτιούχοι, διαύλου τύπου n, με μονωμένη πύλη

--- Άλλοι

- Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις:

-- Θυρίστορ

-- Άλλοι

8541 21 00 10

8541 21 00 90

8541 29 00

8541 29 00 10

8541 29 00 90

8541 30 00

8541 30 00 10

8541 30 00 90
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-- Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W:

8541 21 00

- Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες:

-- Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών

- Μέρη:

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Δίοδοι εκπομπής φωτός, περιλαμβανομένων διόδων λέιζερ

-- Άλλοι

- Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

-- Δίσκοι (wafers) ημιαγωγών, πριν κοπούν σε κρύσταλλα·

-- Άλλοι

- Προσαρμοσμένοι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι

- Μέρη

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα και μικροσυναρμολογήσεις:

8541 40 10 00

8541 40 90 00

8541 50 00

8541 50 00 10

8541 50 00 90

8541 60 00 00

8541 90 00 00

8542

--- Άλλοι

-- Μνήμες:

--- Προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 9 β 3) της παρούσας ομάδας

8542 31 90 00

8542 32

8542 32 10 00

8542 32 31 00

--- Προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 9 β 3) της παρούσας ομάδας

8542 31 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 866

----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512 Μbits

---- Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs):

--- Άλλα:

-- Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα,
ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα:

8542 31

- Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα:

- Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά κύτταρα
έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες· δίοδοι εκπομπής
φωτός:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8541 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5294

---- Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs), στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης - εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs)

---- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)

8542 32 45 00

8542 32 55 00

------ Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Μbits

----- Άλλοι

---- Άλλες μνήμες

-- Ενισχυτές

-- Άλλα:

--- Προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα 8 β) 3) της παρούσας ομάδας

--- Άλλοι

- Μέρη

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Επιταχυντές σωματιδίων :

- Γεννήτριες σημάτων

- Μηχανές και συσκευές γαλβανοτεχνικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης:

8542 32 69 00

8542 32 75 00

8542 32 90 00

8542 33 00 00

8542 39

8542 39 10 00

8542 39 90 00

8542 90 00 00

8543

8543 10 00 00

8543 20 00 00

8543 30 00 00
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------ Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512 Μbits

8542 32 61 00

----- FLASH E PROMs:

2

---- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (EPROMs), στις
2
οποίες περιλαμβάνονται και οι FLASH E PROMs:

----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Μbits

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά

-- Ενισχυτές κεραιών

8543 70 10 00

8543 70 30 00

-- Ηλεκτροδότες φρακτών

-- Άλλοι

- Μέρη:

-- Σύνολα και υποσύνολα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερα μέρη ή συνδεδεμένα ή ενωμένα
τεμάχια για αποτυπωτές στοιχείων πτήσης και προορίζονται για αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

-- Άλλοι

Σύρματα, καλώδια (στα οποία περιλαμβάνοντα 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:

8543 70 60 00

8543 70 90 00

8543 90 00

8543 90 00 10

8543 90 00 90

8544

-- Από χαλκό:
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--- Άλλοι

8543 70 59 00

8544 11

---- Άλλοι

8543 70 55 00

- Σύρματα για περιτύλιξη:

---- Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm

8543 70 51 00

--- Που λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριωδών ακτινών Α:

-- Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα:

- Άλλες μηχανές και συσκευές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8543 70
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---- Άλλοι

--- Άλλα:

---- Με πολυαμίδιο και με στρώμα μόνωσης πολυαμιδίου - φθορίου

---- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα:

---- Από αλουμίνιο

---- Άλλοι

--- Άλλοι

- Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί

-- Εφοδιασμένοι με τεμάχια σύνδεσης

-- Άλλοι

- Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα:

-- Για χρήση σε αεροσκάφη πολιτικής αεροπορίας

8544 11 10 90

8544 11 90

8544 11 90 10

8544 11 90 90

8544 19

8544 19 10

8544 19 10 10

8544 19 10 90

8544 19 90 00

8544 20 00

8544 20 00 10

8544 20 00 90

8544 30 00

8544 30 00 10

8544 30 00 91

---- Mε κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 0,1 mm

8544 11 10 10
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--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

-- Άλλα

--- Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8544 11 10
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--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες

--- Άλλα:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8544 42 10 00

8544 42 90

8544 42 90 10

-- Άλλα:

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V:

8544 49

8544 49 20 00

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

8544 49 93 10

------- Με μόνωση από ορυκτά

8544 49 93 93
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------- Μόνωση από φθοριούχο ρητίνη, οργανοπυριτικό καουτσούκ, ίνα υάλου, κεραμιική ίνα

8544 49 93 91

------ Άλλα:

----- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 80 V:

---- Άλλα:

---- Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm

8544 49 93

8544 49 91 00

----- Άλλα

8544 42 90 98

--- Άλλα:

----- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V

8544 42 90 91

---- Άλλα:

-- Που έχουν εφοδιασθεί με τεμάχια σύνδεσης:

- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V:

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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---- Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1000 V

---- Για τάσεις 1000 V

- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V:

-- Με αγωγό από χαλκό:

--- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 10 000 V

8544 49 95 00

8544 49 99 00

8544 60

8544 60 10

8544 60 10 10

-- Με άλλους αγωγούς:

--- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 10 000 V

--- Για τάση που υπερβαίνει τα 10 000 V

- Καλώδια από οπτικές ίνες

-- Για άξονες κορμού εξωτερικού ή δημοτικού δικτύου επικοινωνίας

-- Άλλοι

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:

8544 60 90

8544 60 90 10

8544 60 90 90

8544 70 00

8544 70 00 10

8544 70 00 90

8545

8545 11 00 00

---- Άλλοι

8544 60 10 98
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

- Ηλεκτρόδια:

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση ομημάτων με κινητήρα

8544 60 10 91

--- Για τάση που υπερβαίνει τα 10 000 V:

------- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης

--- Άλλα

- Ψήκτρες

-- Άλλες:

-- Αντιστάσεις θερμαντικές

-- Άλλοι

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση:

- Από γυαλί

- Από κεραμικό:

-- Χωρίς μεταλλικά μέρη

8545 19 10 00

8545 19 90 00

8545 20 00

8545 90

8545 90 10 00

8545 90 90 00

8546

8546 10 00 00

8546 20

8546 20 10 00

--- Άλλα:

---- Κεραμικοί μονωτές για ηλεκτρική χρήση με μεταλλικά μέρη (συνδετήρες για μετασχηματιστές
υψηλής τάσης)

---- Άλλοι

8546 20 99

8546 20 99 10

8546 20 99 90
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--- Για εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης

8546 20 91 00

-- Με μεταλλικά μέρη:

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8545 19
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Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν
απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) συναρμολογημένα στη μάζα, για
μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546·
μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχια τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά:

- Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό:

-- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια

-- Άλλοι

- Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

- Άλλα

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών·
χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές·
ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν
κεφάλαιο:

- Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών·
χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί συσσωρευτές:

-- Χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

8547

8547 10

8547 10 10 00

8547 10 90 00

8547 20 00 00

8547 90 00 00

8548

8548 10

8548 10 10 00

--- Από μόλυβδο

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 873

-- Άλλοι

8546 90 90 00

8548 10 21 00

-- Από πλαστικές ύλες

8546 90 10 00

-- Ηλεκτρικοί συσσωρευτές:

- Άλλοι:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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--- Άλλοι

- Άλλες:

-- Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή, όπως σε μηχανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και σε ενότητες
(modules)

-- Άλλοι

ΤΜΗΜΑ XVII - ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ
ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ (ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ.

Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς
συσσωρευτές:

- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

- Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές:

- Ντιζελοηλεκτρικές άμαξες

- Άλλα

8548 10 99 00

8548 90

8548 90 20 00

8548 90 90 00

XVII

86

8601

8601 10 00 00

8601 20 00 00

8602

8602 10 00 00

8602 90 00 00
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--- Από μόλυβδο

-- Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών:

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

-- Βαγόνια τραμ για σιδηροτροχιά μεγάλου πλάτους

-- Άλλοι

- Άλλα

Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και
αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα
για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών,
οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)

Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές επιβατικές αυτοκινητάμαξες, μη αυτοκινούμενες· οχήματα επιβατών,
σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες
γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604)

Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές:

- Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια

- Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8606 10

8603 10 00

8603 10 00 10

8603 10 00 90

8603 90 00 00

8604 00 00 00

8605 00 00 00

8606

8606 10 00 00

8606 30 00 00

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

--- Άλλοι

-- Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα)

-- Άλλοι

8606 91 10 00

8606 91 80 00

8606 92 00 00

8606 99 00 00
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-- Καλυμμένα και κλειστά:

8606 91

- Άλλες:

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη:

8607 12 00 00

8607 19

---- Από χάλυβα έκτυπο

---- Άλλοι

8607 19 11 00

8607 19 18 00

---- Άλλοι

8607 19 99 00

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλοι

8607 21 10 00

8607 21 90 00

8607 29

8607 29 10 00

8607 29 90 00
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-- Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους:

8607 21

- Φρένα και τα μέρη τους:

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 19 91 00

--- Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια:

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 19 01 00

--- Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη: τροχοί και τα μέρη τους:

-- Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης

- Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα
μέρη τους:

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8607 11 00 00

8607
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-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλοι

8607 30 01 00

8607 30 99 00

--- Κιβώτια αξόνων και μέρη τους

8607 91 10 00

---- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Κιβώτια αξόνων και μέρη τους

--- Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους:

--- Βάσεις και τα μέρη τους

--- Άλλοι

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών· μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια· τα μέρη τους:

- Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

8607 91 99 00

8607 99

8607 99 10 00

8607 99 30 00

8607 99 50 00

8607 99 90 00

8608 00

8608 00 10 00
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---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 91 91 00

--- Άλλα:

-- Για σιδηροδρομικές μηχανές:

8607 91

- Άλλες:

- Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρουστήρες, και τα μέρη τους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8607 30
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Εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια για τη μεταφορά υγρών)
ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα:

- Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για
τη μεταφορά ραδιενεργών υλών

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - AYTOKINHTA OXHMATA, EΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709):

- Ελκυστήρες οδηγούμενοι από πεζούς

- Οδικοί ελκυστήρες (ρυμουλκά οχήματα) για ημιρυμουλκούμενα οχήματα:

-- Καινούριοι

-- Μεταχειρισμένοι

- Ερπυστριοφόροι ελκυστήρες:

-- Ελκυστήρες που προορίζονται για την ισοπέδωση και εξομάλυνση του χιονιού στις πίστες σκι

-- Άλλοι

- Άλλες:

8609 00

8609 00 10 00

8609 00 90 00

87

8701

8701 10 00 00

8701 20

8701 20 10 00

8701 20 90 00

8701 30

8701 30 10 00

8701 30 90 00

8701 90

8701 90 11 00

- Μέρη

8608 00 90 00

---- Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW

--- Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος:
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-- Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι:

- Άλλες συσκευές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8608 00 30 00
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---- Που υπερβαίνει τα 25 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW

---- Που υπερβαίνει τα 37 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW

---- Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

---- Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW

---- Που υπερβαίνει τα 90 kW

--- Μεταχειρισμένοι

-- Άλλοι

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του
οδηγού:

- Με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ):

8701 90 20 30

8701 90 25 00

8701 90 31 00

8701 90 35 00

8701 90 39 00

8701 90 50 00

8701 90 90 00

8702

8702 10

---- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 5000 cm

8702 10 11 10

8702 10 91 00

3

--- Καινούριοι

3
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-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm :

---- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 5000 cm

---- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 5000 cm

8702 10 19 10

8702 10 19 90

---Μεταχειρισμένοι:

8702 10 19
3

---- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 5000 cm

8702 10 11 30

3

-- Καινούργιοι:

8702 10 11

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm :
3

---- Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 kW

8701 90 20 10

3

---- Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8701 90 20
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- Άλλα:

8702 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---- Μεταχειρισμένοι

8702 90 19 00
3

---- Μεταχειρισμένοι

-- Με άλλους κινητήρες:

--- Λεωφορεία τρόλεϊ

--- Άλλοι

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα
τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα:

- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι· ειδικά οχήματα για τη
μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα:

-- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες

8702 90 39 00

8702 90 90

8702 90 90 10

8702 90 90 90

8703

8703 10

8703 10 11 00
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---- Καινούριοι

8702 90 31 00

--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm :

---- Καινούριες

8702 90 11 00

--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm :

3

-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:

--- Μεταχειρισμένοι

8702 10 99 00
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---- Περισσότερο από 5 έτη

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm :

--- Καινούριοι

--- Μεταχειρισμένοι:

---- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

---- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm :

8703 21 90 30

8703 22

8703 22 10 00

8703 22 90

8703 22 90 10

8703 22 90 30

8703 23

----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 200 cm
3

----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 200 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm

---- Άλλα:

----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 200 cm

8703 23 11 10

8703 23 11 30

8703 23 19

8703 23 19 10
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3

3

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα:

3

8703 23 11

--- Καινούργιοι:

---- Όχι άνω των 5 ετών

8703 21 90 10

3

--- Μεταχειρισμένοι:

8703 21 90

3

--- Καινούριοι

8703 21 10 00

3

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1.000 cm :

3

3

3

3

- Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8703 21

8703 10 18 00
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3

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 23 90 13
3

3

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm :

--- Καινούριοι

--- Μεταχειρισμένοι:

----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 24

8703 24 10 00

8703 24 90

8703 24 90 10

8703 24 90 30

--- Καινούριοι

--- Μεταχειρισμένοι:

----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 31 10 00

8703 31 90

8703 31 90 10
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-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm :

8703 31

3

- Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ):

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 23 90 33
3

----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 23 90 31

---- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 200 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm :

----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

8703 23 90 11

---- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 200 cm :

3

--- Μεταχειρισμένοι:

8703 23 90
3

----- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 200 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm :

8703 32 90 10

8703 32 90 30

8703 33

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

---- Άλλοι

--- Μεταχειρισμένοι:

----- Που δεν υπερβαίνει τα 5 έτη

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

- Άλλες:

Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες

-- Άλλοι

8703 33 11 00

8703 33 19 00

8703 33 90

8703 33 90 10

8703 33 90 30

8703 90

8703 90 10 00

8703 90 90 00
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--- Μεταχειρισμένοι:

8703 32 90

--- Καινούργιοι:

---- Άλλοι

8703 32 19 00

3

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

8703 32 11 00

--- Καινούργιοι:

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm :

3

8703 32

3

----- Που υπερβαίνει τα 5 έτη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8703 31 90 30

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Βασικός
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7

7

10

10

7

7

10

10

10

7

10
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- Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό
δίκτυο:

-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με ηλεκτρικούς σπινθήρες

--- Αυτοκίνητα φορτοεκφόρτωσης άνω των 75 τόνων

--- Άλλοι

-- Άλλα:

--- Αυτοκίνητα φορτοεκφόρτωσης άνω των 5 τόνων

--- Άλλοι

8704 10

8704 10 10

8704 10 10 10

8704 10 10 90

8704 10 90

8704 10 90 10

8704 10 90 90

----- Μεταχειρισμένοι

8704 21 39 00
3

----- Καινούριοι

----- Μεταχειρισμένοι

8704 21 91 00

8704 21 99 00
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---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm :

----- Καινούριοι

8704 21 31 00

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm :

3

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 21 10 00

--- Άλλα:

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:

8704 21

- Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ):

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704

ΣΟ 2008

10

10

10

10

10

0

0

0

0

Βασικός
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7

7

7

7

7

0

0

0

0
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--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 22 10 00

---- Μεταχειρισμένοι

-- Με μεικτό βάρος που υπερβαίνει τους 20 τόνους:

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 22 99 00

8704 23

8704 23 10 00

---- Μεταχειρισμένοι

8704 23 99 00

8704 31 91 00

----- Μεταχειρισμένοι

8704 31 39 00

3

----- Καινούριοι

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 885

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm :

----- Καινούριοι

8704 31 31 00

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm :

3

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 31 10 00

--- Άλλα:

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 τόνους:

8704 31

- Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες:

---- Καινούριοι

8704 23 91 00

--- Άλλα:

---- Καινούριοι

8704 22 91 00

--- Άλλα:

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t, αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 τόνους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704 22

ΣΟ 2008

5

5

5

5
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10

10

10

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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-- Με μεικτό βάρος που υπερβαίνει τους 5 τόνους:

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 32

8704 32 10 00

---- Μεταχειρισμένοι

- 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),
αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνηταακτινολογικά εργαστήρια]:

- Φορτηγά-γερανοί

- Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

- Πυροσβεστικά οχήματα:

-- Με ανυψωτήρα ή κλίμακα

-- Άλλοι

- Φορτηγά ανάμειξης σκυροδέματος (μπετονιέρες)

- Άλλα:

-- Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων

-- Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)

8704 32 99 00

8704 90 00 00

8705

8705 10 00 00

8705 20 00 00

8705 30 00

8705 30 00 10

8705 30 00 90

8705 40 00 00

8705 90

8705 90 10 00

8705 90 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 886

---- Καινούριοι

8704 32 91 00

--- Άλλα:

----- Μεταχειρισμένοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704 31 99 00

ΣΟ 2008

5

5

10

10

5

10

10

10

10

10

10

5
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7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7
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--- Ειδικά αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά τηλεοπτικών ή ηχητικών σταθμών

--- Άλλα

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, με τον κινητήρα τους:

8705 90 90 10

8705 90 90 90

8706 00

-- Άλλες

8706 00 19 00

--- Για τη βιομηχανική συναρμολόγηση οχημάτων με κινητήρα

--- Άλλα

-- φΆλλα

8706 00 91 10

8706 00 91 90

8706 00 99 00
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-- Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703:

8706 00 91

- Άλλες:

-- Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8702 ή 8704

8706 00 11 00

- Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701· βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8702,
8703 ή 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με
κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm³:

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8705 90 90

ΣΟ 2008

0

5

0

0

0

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

7

7
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0

10
10
10

5

0

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης:

--- Πλήρη

--- Ημιτελή

-- Άλλα:

--- Που χρησιμοποιούνται το πολύ 5 έτη

--- Που χρησιμοποιούνται πάνω από 5 έτη

--- Άλλα

- Άλλα:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

-- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 8705:

- Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους:

8707 10 10

8707 10 10 10

8707 10 10 20

8707 10 90

8707 10 90 10

8707 10 90 20

8707 10 90 90

8707 90

8707 90 10 00

8707 90 90 00

8708

8708 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 888

1

- Των οχημάτων της κλάσης 8703:

8707 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 8705, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι θάλαμοι οδήγησης:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8707

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της Ουκρανίας

0

0

3

3

3

0

0
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-- Άλλα:

--- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 10 90

8708 10 90 10

--- Άλλα

---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 21 90

8708 21 90 10

8708 21 90 91

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 21 10 00
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----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

---- Άλλα:

-- Ζώνες ασφαλείας:

8708 21

0

1

0

8

---- Άλλα

8708 10 90 98

- Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης):

0

---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 10 90 91

--- Άλλα:

0

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm³,των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 10 10 00

1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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0

0

0

0

0

0

0
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0

---- Μέρη αμαξωμάτων που έχουν βαφεί με καταφόρηση για τη βιομηχανία συναρμολόγησης
αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

---- Άλλα

--- Άλλα

- Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705

8708 29 10 10

8708 29 10 90

8708 29 90 00

8708 30

8708 30 10 00
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---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 30 91 10

----- Άλλα:

---- Για δισκόφρενα

8708 30 91

--- Άλλα:

0

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705:

8708 29 10

1

0

0

-- Άλλα:

8708 29

6

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 21 90 98
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---- Άλλα:

---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 30 99

8708 30 99 10

- Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705

8708 40

8708 40 20 00

---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 40 50 10

10

---- Άλλα

8708 40 50 98

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 891

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

1

8708 40 50 91

--- Άλλα:

- Κιβώτια ταχυτήτων:

8708 40 50

-- Άλλα:

10

----- Άλλα

8708 30 99 98

0

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 30 99 91

---- Άλλα:

10

------ Άλλα

8708 30 91 98

1

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 30 91 91

ΣΟ 2008
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----- Άλλα:

----- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 40 99

8708 40 99 10

0
0

- Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705:

--- Με ανεξάρτητη ανάρτηση στρεπτικών ράβδων και δισκόφρενα για τη βιομηχανία
συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

--- Άλλα

8708 50

8708 50 20

8708 50 20 10

8708 50 20 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 892

5

------- Άλλα

8708 40 99 98

-- Άλλα:

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 40 99 91

------ Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 40 91 90

1

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 40 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Από χάλυβα έκτυπο:

--- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 40 91
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---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 50 35 10

2

----- Άλλα

8708 50 35 98

----- Άλλα

8708 50 55 90

------ Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 50 91 10

0

----- Άλλα

--- Άλλα:

8708 50 91 98

8708 50 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 893

0

------- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 50 91 91

---- Άλλα:

----- Για άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος:

8708 50 91

0

5

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 50 55 10

--- Άλλα:

0

--- Από χάλυβα έκτυπο:

8708 50 55

-- Άλλα:

0

----- Άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8708 50 35 91

--- Άλλα

--- Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης
του βάρους του οχήματος:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 50 35

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5321

5

2
0

----- Άλλα

- Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους:

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705:

--- Με δίσκο, συμπιεσμένα, συγκολλημένα, από μαύρα μέταλλα διαστάσεων 5JK16”H· 0,20E-16 για
τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

--- Άλλα

8708 50 99 98

8708 70

8708 70 10

8708 70 10 10

8708 70 10 90

5
5

---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

---- Άλλα

--- Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα

8708 70 50 10

8708 70 50 90

8708 70 91 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 894

0

--- Τροχοί από αλουμίνιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αλουμίνιο:

8708 70 50

-- Άλλα:

0

1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

---- Άλλα:

------ Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 50 99 91

8708 50 99 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5322

- Aποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ):

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 80

8708 80 20 00

---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 80 35 10

0
5

--- Σταθεροποιητικοί δοκοί. Ελατήρια στρέψης:

---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

----- Άλλα

8708 80 55

8708 80 55 10

8708 80 55 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 895

5

---- Άλλα

8708 80 35 98

---- Άλλα:

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

1

8708 80 35 91

--- Άλλα:

--- Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)

8708 80 35

-- Άλλα:

5

---- Άλλα

8708 70 99 90

0

0

---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 70 99 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 70 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5323

----- Άλλα:

----- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 80 99

8708 80 99 10

8708 91 35 00

-- Θερμαντικά σώματα:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 896

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705

8708 91 20 00

--- Άλλα:

-- Θερμαντικά σώματα:

8708 91

0

0

5

------- Άλλα

8708 80 99 98

- Άλλα μέρη και εξαρτήματα:

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 80 99 91

------ Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 80 91 90

1

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 80 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Από χάλυβα έκτυπο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 80 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5324

----- Άλλα:

------ Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 91 99

8708 91 99 10

---- Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 897

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705

8708 92 20 00

8708 92 35 00

-- Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης. Μέρη αυτών:

8708 92

--- Άλλα

5

------- Άλλα

8708 91 99 98

10

0

0

------- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 91 99 91

------ Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 91 91 90

1

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 91 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από χάλυβα έκτυπο:

---- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 91 91

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5325

----- Άλλα:

------ Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 92 99

8708 92 99 10

-- Συμπλέκτες και τα μέρη τους:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705:

---- Συμπλέκτες συναρμολογημένοι, με έναν ξηρό δίσκο με εξωτερική διάμετρο 9,25’’· 9,5’’· 10,5’’
για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

8708 93

8708 93 10

8708 93 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 898

5

------- Άλλα

8708 92 99 98

0

0

------- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 92 99 91

------ Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 92 91 90

1

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 92 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από χάλυβα έκτυπο:

---- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 92 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5326

--- Άλλα:

---- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 93 90

8708 93 90 10

-- Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυτών:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη
με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 94

8708 94 20 00

----- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 94 35 10

5

----- Άλλα

8708 94 35 98

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 899

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

1

8708 94 35 91

---- Άλλα:

---- Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως

8708 94 35

--- Άλλα:

5

----- Άλλα

8708 93 90 98

0

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

1

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8708 93 90 91

---- Άλλα:

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 93 10 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5327

----- Άλλα:

------ Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 94 99

8708 94 99 10

5

5
0

------- Άλλα

-- Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705:

---- Φουσκωτά μαξιλαράκια

---- Άλλα

8708 94 99 98

8708 95

8708 95 10

8708 95 10 10

8708 95 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 900

0

------- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 94 99 91

------ Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 94 91 90

1

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 94 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από χάλυβα έκτυπο:

---- Μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 94 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5328

----- Άλλα:

----- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

8708 95 99

8708 95 99 10

---- Άλλα:

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με
κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων
οχημάτων της κλάσης 8705

8708 99

8708 99 10 00

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 99 93 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 901

---- Από χάλυβα έκτυπο:

8708 99 93

--- Άλλα:

5

------ Άλλα

8708 95 99 98

0

0

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 95 99 91

------- Άλλα

5

------ Άλλα

8708 95 91 90

1

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

8708 95 91 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από χάλυβα έκτυπο:

---- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 95 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5329

----- Άλλα:

----- Οχημάτων της κλάσης 8704 με ικανότητα μεταφοράς φορτίου άνω των 75 τόνων

----- Πλαίσια κλιμακωτής ρύθμισης με βάση για τροχούς 2 800 mm, 3 300 mm, 3 600 mm, 3 950 mm
και 4 180 mm για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

8708 99 97

8708 99 97 10

8708 99 97 20

5

------- Άλλα

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα
εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές
αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς. Τα μέρη τους

8708 99 97 98

8709

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8709 11 90 00

8709 19

8709 19 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 902

10

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8709 11 10 00

10

10

-- Ηλεκτρικά:

8709 11

- Οχήματα:

0

------ Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

1

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

8708 99 97 91

------ Άλλα:

------ Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 99 93 90

ΣΟ 2008

3

3

3

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5330

2

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό
κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια:

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν
υπερβαίνει τα 250 cm³:

-- Σκούτερ

8710 00 00 00

8711

8711 10 00 00

8711 20

8711 20 10 00

10

--- Που υπερβαίνει τα 125 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν
υπερβαίνει τα 500 cm³:

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm³

8711 20 98 00

8711 30

8711 30 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 903

10

--- Που υπερβαίνει τα 80 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³

8711 20 93 00

10

10

--- Που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm³

10

8711 20 91 00

-- Άλλα, με κυλινδρισμό:

10

- Μέρη

8709 90 00 00

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8709 19 90 00

ΣΟ 2008

3
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10
10

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm³

- Άλλα

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής
εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα:

- Χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες

8711 50 00 00

8711 90 00 00

8712 00

8712 00 10 00

10

0
0

-- Άλλα

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο
μηχανισμό προώθησης:

- Χωρίς μηχανισμό προώθησης

- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 έως 8713:

8712 00 80 00

8713

8713 10 00 00

8713 90 00 00

8714

10

-- Άλλα

8714 19 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 904

10

-- Σέλες

8714 11 00 00

- Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα):

10

-- Δίτροχα ποδήλατα

8712 00 30 00

- Άλλα:

10

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm³ αλλά δεν
υπερβαίνει τα 800 cm³

8711 40 00 00

10

10

Βασικός
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-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm³

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8711 30 90 00
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10
10

10
10

10
10

10
10
10
10

--- Περόνες

--- Μέρη

-- Ζάντες και ακτίνες:

--- Ζάντες

--- Ακτίνες

-- Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως
ελεύθερων τροχών:

--- Ομφαλοί (moyeux)

--- Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών

-- Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους:

--- Ομφαλοί για φρένο

--- Άλλα φρένα

--- Μέρη

-- Σέλες

8714 91 30 00

8714 91 90 00

8714 92

8714 92 10 00

8714 92 90 00

8714 93

8714 93 10 00

8714 93 90 00

8714 94

8714 94 10 00

8714 94 30 00

8714 94 90 00

8714 95 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 905
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--- Πλαίσια

8714 91 10 00

0

Βασικός
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συντελεστής

-- Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους:

- Άλλα:

- Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8714 91

8714 20 00 00
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10
10
10
10

0
0

-- Άλλα:

--- Τιμόνια

--- Πορτ-μπαγκάζ

--- Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του
ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο)

--- Άλλα· μέρη

Παιδικά καροτσάκια και μέρη τους:

- Παιδικά καροτσάκια

- Μέρη

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα.
Τα μέρη τους:

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου
(καραβάν):

-- Πτυσσόμενα

8714 99

8714 99 10 00

8714 99 30 00

8714 99 50 00

8714 99 90 00

8715 00

8715 00 10 00

8715 00 90 00

8716

8716 10

8716 10 10 00
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10

--- Μέρη

8714 96 90 00

-- Άλλα, βάρους:

10

--- Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ)

8714 96 30 00

10

10

--- Ποδομοχλοί (πεντάλ)

8714 96 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8714 96
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10
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--- Που υπερβαίνει τα 1 600 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg

--- Που υπερβαίνει τα 3 500 kg

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για
αγροτικές χρήσεις

8716 10 96 00

8716 10 99 00

8716 20 00 00

-- Άλλα:

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8716 39

8716 39 10 00

------ Μονοαξονικά:

------ Άλλα:

8716 39 51 00

8716 39 59

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 907

------ Άλλα

8716 39 30 90

10

10

------ Ανατρεπόμενα, καλυμμένα, ημιρυμουλκούμενα ψυγεία ή ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων

8716 39 30 10

----- Άλλα:

0

----- Ημιρυμουλκούμενα:

10

8716 39 30

---- Καινούργια:

--- Άλλα:

-- Δεξαμενές

8716 31 00 00

10

10

--- Που υπερβαίνει τα 750 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg

8716 10 94 00

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων:

10

Βασικός
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--- Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8716 10 91 00
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0

5
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------- Άλλα

---- Μεταχειρισμένα

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα:

-- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

-- Άλλα

- Άλλα οχήματα

- Μέρη:

-- Πλαίσια (σασί):

--- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

--- Άλλα

-- Αμαξώματα:

--- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

--- Άλλα

-- Άξονες:

--- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

--- Άλλα

8716 39 59 90

8716 39 80 00

8716 40 00

8716 40 00 10

8716 40 00 90

8716 80 00 00

8716 90

8716 90 10

8716 90 10 10

8716 90 10 90

8716 90 30

8716 90 30 10

8716 90 30 90

8716 90 50

8716 90 50 10

8716 90 50 90
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------- Βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8716 39 59 10
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--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 - ΑΕΡΟΠΛΟΙΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα· ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα
αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση:

- Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta):

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

- Άλλα:

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:

8716 90 90 90

88

8801 00

8801 00 10

8801 00 10 10

8801 00 10 90

8801 00 90

8801 00 90 10

8801 00 90 90

8802

0
0

-- Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg:

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:

8802 12 00 00

8802 20 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 909

0

-- Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg:

8802 11 00 00

- Ελικόπτερα:

5

--- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα βάρους, με πλήρες φορτίο, τουλάχιστον 20 τόνων

8716 90 90 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα μέρη:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8716 90 90
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- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 15 000 kg:

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 kg:

- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την
εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά:

-- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)

-- Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802:

- Έλικες και έλικες ελικοπτέρων, και τα μέρη τους:

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

- Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους:

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

- Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων:

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

- Άλλα:

8802 30 00 00

8802 40 00 00

8802 60

8802 60 10 00

8802 60 90 00

8803

8803 10 00

8803 10 00 10

8803 10 00 90

8803 20 00

8803 20 00 10

8803 20 00 90

8803 30 00

8803 30 00 10

8803 30 00 90

8803 90
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1
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0
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-- Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)

-- Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά

-- Άλλα:

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα

Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος
πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). 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:

- 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:

-- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους

-- Άλλα

8803 90 20 00

8803 90 30 00

8803 90 90

8803 90 90 10

8803 90 90 90

8804 00 00 00

8805

8805 10

8805 10 10 00

8805 10 90 00

0

-- Άλλα:

8805 29 00 00
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0

-- Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους

8805 21 00 00

- Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους:

10
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-- Κολεοπτέρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8803 90 10 00
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5
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-- Άλλα

- Δεξαμενόπλοια:

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20:

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για
τη μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων:

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 10 90 00

8901 20

8901 20 10 00

8901 20 90 00

8901 30

8901 30 10 00

8901 30 90 00

8901 90

8901 90 10 00
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5

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 10 10 00

-- Άλλα:

5

- Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ):

8901 10

5

5

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια
πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων:

8901

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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5

--- Με μηχανική προώθηση

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των
προϊόντων της αλιείας:

8901 90 99 00

8902 00

5

10
10

- Άλλα

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό:

- Πλοία φουσκωτά:

-- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

-- Άλλα

8902 00 90 00

8903

8903 10

8903 10 10 00

8903 10 90 00
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--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 91 10 00

--- Άλλα:

-- Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα:

8903 91

10

5

-- Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250 τόνους

8902 00 18 00

- Άλλα:

5

-- Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250 τόνους

8902 00 12 00

- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα:

5
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--- Χωρίς μηχανική προώθηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8901 90 91 00
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-- Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή:

--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92

8903 92 10 00

--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

8903 99 10 00

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά:

- Πλοία ρυμουλκά

8904 00

8904 00 10 00

5
5

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

8904 00 91 00

8904 00 99 00

- Πλοία προωθητικά:

10

---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 99 99 00

5

10

---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 99 91 00
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-- Άλλα:

8903 99

--- Άλλα:

10

---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 92 99 00

10

10

---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 92 91 00

--- Άλλα:

10

----- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 91 99 00

9.5

10
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----- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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-- Άλλα

- Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

- Άλλα:

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα
από εκείνα με κουπιά:

- Πολεμικά πλοία

- Άλλα:

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905 10 90 00

8905 20 00 00

8905 90

8905 90 10 00

8905 90 90 00

8906

8906 10 00 00

8906 90

8906 90 10 00

5

--- Άλλα

8906 90 99 00
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--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

5

8906 90 91 00

-- Άλλα:

2

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905 10 10 00

5

5

- Πλοία βυθοκόροι:

8905 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8905

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
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10

1
2

Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση

ΤΜΗΜΑ XVIII - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 8544.
Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής),
πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από
εκείνα από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο:

- Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες:

-- Καλώδια αγωγοί εικόνων

-- Άλλα:

--- Οπτικές ίνες διαμέτρου τουλάχιστον 100 mkm

--- Άλλα

8908 00 00 00

XVIII

90

9001

9001 10

9001 10 10 00

9001 10 90

9001 10 90 10

9001 10 90 90
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10

- Άλλα

8907 90 00 00

5

10

- Σχεδίες φουσκωτές

8907 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων,
σημαντήρες και υφαλοδείκτες):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8907

ΣΟ 2008

0

0

3

3

3

3
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- Φακοί για ματογυάλια από γυαλί:

-- Μη διορθωτικοί

9001 40

9001 40 20 00

10

--- Άλλοι

- Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες:

-- Μη διορθωτικοί

9001 40 80 00

9001 50

9001 50 20 00

0
0

---- Άλλοι

--- Άλλοι

- Άλλοι:

9001 50 49 00

9001 50 80 00

9001 90 00
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0

---- Μονής εστίας

9001 50 41 00

--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:

-- Διορθωτικοί:

10

---- Άλλοι

9001 40 49 00

0

10

---- Μονής εστίας

9001 40 41 00

--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις:

-- Διορθωτικοί:

0

- Φακοί επαφής

9001 30 00 00

5

0

Βασικός
δασμολογικός
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- Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9001 20 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

3

3

3

3

0

0
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5

-- Άλλοι

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:

9001 90 00 90

9002

5

0.5
2

- Φίλτρα

- Άλλα:

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους:

9002 20 00 00

9002 90 00

9002 90 00 10

9002 90 00 90

9003

0

-- Από άλλες ύλες:

--- Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα

--- Από κοινά μέταλλα

9003 19

9003 19 10 00

9003 19 30 00
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-- Από πλαστικές ύλες

9003 11 00 00

10

5

-- Άλλοι

9002 19 00 00

- Σκελετοί:

5

-- Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

9002 11 00 00

- Αντικειμενικοί φακοί:

0.5

Βασικός
δασμολογικός
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-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9001 90 00 10

ΣΟ 2008

0

0

3

0

0

3

3

3

3

0
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Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη:

- Ματογυάλια ηλίου:

-- Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά

9004

9004 10

9004 10 10 00

0

0
0

10
10
10

--- Άλλα

- Άλλα:

-- Με πλαστικούς φακούς

-- 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
ραδιοαστρονομίας:

- Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

- Άλλα όργανα

- Μέρη και εξαρτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι βάσεις)

9004 10 99 00

9004 90

9004 90 10 00

9004 90 90 00

9005

9005 10 00 00

9005 80 00 00

9005 90 00 00
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0

--- Με πλαστικούς φακούς

9004 10 91 00

-- Άλλα:

0

- Μέρη

9003 90 00 00

0

0

Βασικός
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--- Από άλλες ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9003 19 90 00

ΣΟ 2008

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0
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5

5

- 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

- Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση

9006 30 00 00

9006 40 00 00

5

5
5
5

-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm

-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

--- Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσης

--- Άλλες

-- Άλλες

9006 52 00 00

9006 53

9006 53 10 00

9006 53 80 00

9006 59 00 00

5

-- Άλλες

9006 69 00 00
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5

-- Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία
«φλας ηλεκτρονικά»)

9006 61 00 00

- Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την
παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση:

5

-- Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν
υπερβαίνει τα 35 mm

9006 51 00 00

- Άλλες φωτογραφικές μηχανές:

5

- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων
εκτύπωσης:

9006 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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 8539:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9006

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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5

-- Άλλα

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου:

9006 99 00 00

9007

0
0

-- Άλλες

- Μηχανές προβολής

9007 19 00 00

9007 20 00 00

0

5
5

-- Για μηχανές προβολής

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης:

- Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς)

- Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν
επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων

9007 92 00 00

9008

9008 10 00 00

9008 20 00 00
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0

-- Για μηχανές λήψης

9007 91 00 00

- Μέρη και εξαρτήματα:

10

-- Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 mm

9007 11 00 00

- Μηχανές λήψης:

5

Βασικός
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-- Φωτογραφικών μηχανών

- Μέρη και εξαρτήματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9006 91 00 00

ΣΟ 2008

3

3

0

0

0

0

3

3

3
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10
10

- Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

- Μέρη και εξαρτήματα

9008 40 00 00

9008 90 00 00

10
10
5

- 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 πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί

- Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια:

- Οθόνες για προβολές

- Μέρη και εξαρτήματα

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την
κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:

- Μικροσκόπια στερεοσκοπικά:

9010 10 00 00

9010 50 00 00

9010 60 00 00

9010 90 00 00

9011

9011 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 922

5

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές:

9010

[9009]

5

Βασικός
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- Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9008 30 00 00
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3

3

3

3

3

3
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10

0
10
10

0
10

0
10

-- Άλλα

- Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή:

-- Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά
ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)

-- Άλλα

- Άλλα μικροσκόπια

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Για συσκευές των διακρίσεων 9011 10 10 00 ή 9011 20 10 00

-- Άλλες

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης:

- Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης:

-- Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά
ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)

-- Άλλα

9011 10 90 00

9011 20

9011 20 10 00

9011 20 90 00

9011 80 00 00

9011 90

9011 90 10 00

9011 90 90 00

9012

9012 10

9012 10 10 00

9012 10 90 00
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-- Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών
σταυρών εστίασης (reticles)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3

0

5

0

5

5

0

5

0
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10
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-- Άλλα

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού.
Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του
κεφαλαίου αυτού ή του τμήματος XVI

- Λέιζερ (lasers), άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser)

- Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα:

9012 90 90 00

9013

9013 10 00 00

9013 20 00 00

9013 80

0
10

0
10

--- Άλλες

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

-- Άλλων

9013 80 30 00

9013 80 90 00

9013 90

9013 90 10 00

9013 90 90 00
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--- Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους

9013 80 20 00

-- Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους:

0

-- Για συσκευές της διάκρισης 9012 10 10 00

9012 90 10 00
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- Μέρη και εξαρτήματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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3
10

0
3

- Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες):

-- Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές

- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Οργάνων των διακρίσεων 9014 10 00 και 9014 20 που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

9014 20

9014 20 20

9014 20 20 10

9014 20 20 90

9014 20 80

9014 20 80 10

9014 20 80 90

9014 80 00 00

9014 90 00

9014 90 00 10

9014 90 00 90
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--Άλλες

9014 10 00 90

10

-- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

9014 10 00 10

1

- Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας:

9014 10 00
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Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές
ναυσιπλοΐας:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9014
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4
4

10
10

10
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-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα:

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Στάθμες:

-- Ηλεκτρονικές

-- Άλλες

- Όργανα και συσκευές εικονομετρίας:

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές:

9015 10 10 00

9015 10 90 00

9015 20

9015 20 10 00

9015 20 90 00

9015 30

9015 30 10 00

9015 30 90 00

9015 40

9015 40 10 00

9015 40 90 00

9015 80
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10

- Τηλέμετρα

9015 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας,
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες.
Τηλέμετρα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9015

ΣΟ 2008

3

3

3

3

0

0

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5354

5

--- Άλλα

9015 80 19 00

5
10

10
10

--- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά:

- Ζυγοί

- Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια,
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 κατονομάζoνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό:

- Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα:

-- Σχεδιογράφοι

9015 80 99 00

9015 90 00 00

9016 00

9016 00 10 00

9016 00 90 00

9017

9017 10

9017 10 10 00
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5

--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής

9015 80 93 00

0

5

--- Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας

9015 80 91 00

-- Άλλα

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής

-- Ηλεκτρονικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9015 80 11 00

ΣΟ 2008

0

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5355

- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού:

-- Σχεδιογράφοι

9017 20

9017 20 05 00

10
10
10

10
10

10
10
10

--- Άλλα

-- Όργανα χάραξης

-- Όργανα υπολογισμού

- Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους:

-- Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις

-- Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις της κλάσης 9031)

- Άλλα όργανα:

-- Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

9017 20 19 00

9017 20 39 00

9017 20 90 00

9017 30

9017 30 10 00

9017 30 90 00

9017 80

9017 80 10 00

9017 80 90 00

9017 90 00 00
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--- Θήκες μαθηματικών εργαλείων

0

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9017 20 11 00

-- Άλλα όργανα σχεδίασης:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9017 10 90 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5356

0
0
0

0
0
0

-- Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

-- Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό

-- Συσκευές σπινθηρογραφίας

-- Άλλα:

--- Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή
περισσοτέρων παραμέτρων

--- Άλλα

- Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτινών

9018 12 00 00

9018 13 00 00

9018 14 00 00

9018 19

9018 19 10 00

9018 19 90 00

9018 20 00 00

0

--- Από πλαστικές ύλες

--- Άλλες

9018 31 10 00

9018 31 90 00
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0

-- Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες:

9018 31

- Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ηλεκτροκαρδιογράφοι

- Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής
εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων):

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 11 00 00

9018

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5357

0

-- Άλλα

9018 39 00 00

0
0

0
0
0

--- Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς

--- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας:

-- Μη οπτικά

-- Οπτικά

- Άλλα όργανα και συσκευές:

-- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

-- Ενδοσκόπια

-- Τεχνητοί νεφροί

9018 49 10 00

9018 49 90 00

9018 50

9018 50 10 00

9018 50 90 00

9018 90

9018 90 10 00

9018 90 20 00

9018 90 30 00
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0

-- Άλλα:

9018 49

-- Συσκευές διαθερμίας:

0

-- Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό

9018 41 00 00

0

0

--- Βελόνες για χειρουργικές ραφές

9018 32 90 00

- Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική:

0

--- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο

9018 32 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 32

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5358

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

--- Άλλες

-- Συσκευές μετάγγισης

-- Όργανα και συσκευές αναισθησίας

-- Λιθοτρίπτες με υπερήχους

-- Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων

-- Άλλα:

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων,
αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία:

- Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής:

-- Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)

-- Άλλες

- Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων,
αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές
προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος:

9018 90 49 00

9018 90 50 00

9018 90 60 00

9018 90 70 00

9018 90 75 00

9018 90 85 00

9019

9019 10

9019 10 10 00

9019 10 90 00

9019 20 00 00

9020 00 00 00
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0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Με υπερήχους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 90 41 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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-- Είδη και συσκευές για κατάγματα

9021 10 90 00

0

--- Από άλλες ύλες

-- Άλλα

9021 21 90 00

9021 29 00 00

-- Προθέσεις αρθρώσεων

-- Άλλα:

--- Οφθαλμικές προθέσεις

9021 31 00 00

9021 39

9021 39 10 00

0

0

0

--- Από πλαστικές ύλες

9021 21 10 00

- Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως:

0

-- Τεχνητά δόντια:

9021 21
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0

-- Είδη και συσκευές ορθοπεδικής

9021 10 10 00

- Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής:

0

- Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα:

9021 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και
επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα.
Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες
συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο
οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9021

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5360

0
0

0
0

- Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

- Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

- Άλλα:

-- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς

-- Άλλα

Συσκευές ακτινών X 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 X και άλλες διατάξεις
παραγωγής ακτινών X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα
τραπέζια, οι πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία:

9021 40 00 00

9021 50 00 00

9021 90

9021 90 10 00

9021 90 90 00

9022

0
0
0

-- Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις

-- Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις

-- Για άλλες χρήσεις

9022 13 00 00

9022 14 00 00

9022 19 00 00
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- 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:

0

-- Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

9022 12 00 00

- Συσκευές ακτινών X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9021 39 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5361

0
0

0
0

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα:

-- Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με
την ονομασία «ενισχυτές» («renforçateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης

-- Άλλα

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή
τις εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις:

- Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής

- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών
υλών):

- Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων:

-- Ηλεκτρονικές

9022 90

9022 90 10 00

9022 90 90 00

9023 00

9023 00 10 00

9023 00 80 00

9024

9024 10

9024 10 10 00

9024 10 91 00

0

- Σωλήνες για ακτίνες X

9022 30 00 00
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--- Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού

-- Άλλες:

0

-- Για άλλες χρήσεις

9022 29 00 00

5

0

0

Βασικός
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-- Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9022 21 00 00

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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- Άλλες μηχανές και συσκευές:

-- Ηλεκτρονικές

9024 80

9024 80 10 00

0

- Μέρη και εξαρτήματα

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα,
βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης,
έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους:

9024 90 00 00

9025

0

--- Ιατρικά ή κτηνιατρικά

--- Άλλα:

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλα

9025 11 20 00

9025 11 80

9025 11 80 10

9025 11 80 90
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0.5

-- Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων:

9025 11

0

0

--- Άλλες

9024 80 99 00

- Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:

0

--- Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού

9024 80 91 00

-- Άλλες:

0

--- Άλλες

9024 10 99 00

0

5
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--- Για δοκιμές σκληρότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9024 10 93 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία
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--- Άλλα

---- Άλλα:

---- Θερμοηλεκτρικοί μετατροπείς για τη μέτρηση της θερμοκρασίας κραμάτων λιωμένων μετάλλων

9025 19 20 90

9025 19 80

9025 19 80 10

0.5
5

- Άλλα όργανα:

-- Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα:

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα

9025 80

9025 80 20

9025 80 20 10

9025 80 20 90

0.5
5

--- Ηλεκτρονικά:

---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλα

9025 80 40

9025 80 40 10

9025 80 40 90
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5

------ Άλλα

9025 19 80 98

-- Άλλα:

0

----- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

9025 19 80 91

----- Άλλα:

5

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

9025 19 20 10

10

0.5

--- Ηλεκτρονικά:

9025 19 20

Βασικός
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-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9025 19

ΣΟ 2008

3

0

3

0

3

0

3

3

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Προστατευτικά πλαίσια για τεχνικά θερμόμετρα

9025 90 00

9025 90 00 10

5

--- Άλλα

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής, της στάθμης, της πίεσης ή των
άλλων μεταβλητών χαρακτηριστικών των υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες
στάθμης, μανόμετρα, μετρητές θερμότητας), με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές των
κλάσεων 9014, 9015, 9028 ή 9032:

- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών:

9025 90 00 98

9026

9026 10

0

--- Άλλα

9026 10 29 00

-- Άλλα:

0

--- Μετρητές παροχής

9026 10 21 00
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0.5

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

9025 90 00 95

-- Ηλεκτρονικά:

0

--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

9025 90 00 91

-- Άλλα:

5

---- Άλλα

9025 80 80 90

10

6

---- Υγρόμετρα, αερόμετρα, αερόμετρα με θερμόμετρα

9025 80 80 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9025 80 80

ΣΟ 2008

0
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3

0

0

3

3

3
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- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης:

-- Ηλεκτρονικά

9026 20

9026 20 20 00

0

0
0
0

0
0

--- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές:

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα,
φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του
πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή
έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για
φωτογράφηση). Μικροτόμοι:

- Αναλυτές αερίων ή καπνών:

-- Ηλεκτρονικοί

-- Άλλοι

9026 20 80 00

9026 80

9026 80 20 00

9026 80 80 00

9026 90 00 00

9027

9027 10

9027 10 10 00

9027 10 90 00
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0

--- Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης

9026 20 40 00

-- Άλλα:

0

--- Άλλα

9026 10 89 00

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Μετρητές παροχής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9026 10 81 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
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0

- Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

- Άλλα όργανα και συσκευές:

-- Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση

9027 50 00 00

9027 80

9027 80 05 00

0

0

---- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των
οθονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη
διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών
κρυστάλλων

---- Άλλα

9027 80 13 00

9027 80 17 00

0

---- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των
οθονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη
διαδικασία παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών
κρυστάλλων

9027 80 93 00
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0

---- Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα

9027 80 91 00

--- Άλλα:

0

---- Συσκευές με την ονομασία «pH mètres», «rH mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της
αγωγιμότητας:

9027 80 11 00

--- Ηλεκτρονικά:

-- Άλλα:

0

- Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές
ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

9027 30 00 00

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9027 20 00 00

ΣΟ 2008
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0
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- Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα:

-- Μικροτόμοι

9027 90

9027 90 10 00

0
0

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη
μέτρηση άλλων μετρητών:

- Μετρητές αερίων

- Μετρητές υγρών

- Μετρητές ηλεκτρισμού:

9028

9028 10 00 00

9028 20 00 00

9028 30

10
5

--- Πολυφασικό

-- Άλλοι

- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Για μετρητές ηλεκτρισμού

9028 30 19 00

9028 30 90 00

9028 90

9028 90 10 00

10

0

--- Μονοφασικό

9028 30 11 00
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0

--- Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών

9027 90 80 00

-- Για εναλλασσόμενο ρεύμα:

0

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9027 90 50 00

-- Μέρη και εξαρτήματα:

---- Άλλα

9027 80 97 00

ΣΟ 2008

3

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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5

- Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει
διανυθεί, βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές:

-- Ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί μετρητές στροφών, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλοι

- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια:

9029 10 00

9029 10 00 10

9029 10 00 90

9029 20

0.5
5
5

---- Άλλες

--- Άλλες:

---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλες

-- Στροβοσκόπια

- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

9029 20 31 90

9029 20 38

9029 20 38 10

9029 20 38 90

9029 20 90 00

9029 90 00

9029 90 00 10
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0.5

---- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

9029 20 31 10

0

0

--- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών:

9029 20 31

-- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα:

0.5

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του
διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα,
άλλα από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια:

9029

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9028 90 90 00

ΣΟ 2008
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3

0

0

0

3

0

0
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5

0
0

-- Άλλα

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, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού:

- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού:

- Ταλαντοσκόπια (παλμοσκόπια) και ταλαντογράφοι (παλμογράφοι):

-- Καθοδικά

-- Άλλα, με διάταξη εγγραφής

9029 90 00 90

9030

9030 10 00 00

9030 20

9030 20 10 00

9030 20 30 00

0

--- Άλλα

9030 20 99 00

-- Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής:

--- Ηλεκτρονικά

9030 33

9030 33 10 00
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0

-- Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

9030 32 00 00

0

0

-- Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής:

9030 31 00 00

- Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος
του ηλεκτρικού ρεύματος:

0

--- Ηλεκτρονικά

9030 20 91 00

-- Άλλα:

0.5

-- Στροφομέτρων, οργάνων ένδειξης της ταχύτητας και ταχυμέτρων, που προορίζονται για πολιτικά
αεροσκάφη

9029 90 00 30

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Κατηγορία
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0
0
0

---- Άλλα

-- Άλλα, με διάταξη καταγραφής

- Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ.
υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)

9030 33 99 00

9030 39 00 00

9030 40 00 00

0

0
0

0
0

-- Άλλες, με διάταξη εγγραφής

-- Άλλα:

--- Ηλεκτρονικά

--- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα:

-- Για συσκευές της διάκρισης 9030 82 00

-- Άλλα

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ):

9030 84 00 00

9030 89

9030 89 30 00

9030 89 90 00

9030 90

9030 90 20 00

9030 90 85 00

9031
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0

-- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων

9030 82 00 00

- Άλλα όργανα και συσκευές:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Βολτόμετρα

--- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9030 33 91 00

ΣΟ 2008
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0

-- Άλλα:

--- Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

--- Άλλα

- Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα:

9031 49

9031 49 10 00

9031 49 90 00

9031 80

0
0

---- Άλλα

--- Άλλα

9031 80 34 00

9031 80 38 00

0

--- Άλλα

9031 80 98 00
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0

--- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών

9031 80 91 00

-- Άλλα:

0

---- Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή
δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών
διατάξεων

9031 80 32 00

--- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών:

-- Ηλεκτρονικά:

0

-- Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων

9031 41 00 00

0

0

- Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

9031 20 00 00

- Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9031 10 00 00

ΣΟ 2008
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0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5372

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο:

- Θερμοστάτες:

-- Ηλεκτρονικοί

9032

9032 10

9032 10 20 00

0
0

--- Άλλοι

- Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)

9032 10 89 00

9032 20 00 00

0
0

-- Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα

-- Άλλα

9032 81 00 00

9032 89 00 00

- Άλλα όργανα και συσκευές:

0

--- Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης

9032 10 81 00
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0

-- Άλλα

9031 90 85 00

-- Άλλοι:

0

-- Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32 00

9031 90 30 00

0

0

-- Για συσκευές της διάκρισης 9031 41 00 00 ή για οπτικά όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της
ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 9031 49 90 00

9031 90 20 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη και εξαρτήματα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9031 90
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2

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για
μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

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:

9033 00 00 00

91

9101

10

-- Άλλα

9101 19 00 00

5

-- Άλλα

9101 29 00 00

10

-- Άλλα

Ρολόγια του χεριού, της τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα
των ίδιων τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101:

9101 99 00 00

9102

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 946

10

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9101 91 00 00

- Άλλα:

5

-- Με αυτόματο κούρδισμα

9101 21 00 00

- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:

5

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο

9101 11 00 00

- Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο
χρονόμετρο:

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη και εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9032 90 00 00

ΣΟ 2008
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3

3

0
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10
10

-- Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

-- Άλλα

9102 12 00 00

9102 19 00 00

10

-- Άλλα

9102 29 00 00

10

10
10

1
15

-- Άλλα

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού, με εξαίρεση
τα ρολόγια της κλάσης 9104:

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

- Άλλα

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή
άλλα οχήματα:

- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

- Άλλα

9102 99 00 00

9103

9103 10 00 00

9103 90 00 00

9104 00 00

9104 00 00 10

9104 00 00 90
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10

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9102 91 00 00

- Άλλα:

5

-- Με αυτόματο κούρδισμα

9102 21 00 00

- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο:

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο

- Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια έστω και με ενσωματωμένο
χρονόμετρο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9102 11 00 00
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10

-- Άλλα

9105 19 00 00

--- Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού

--- 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
ωρών):

- Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών

9105 99 10 00

9105 99 90 00

9106

9106 10 00 00
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10

-- Άλλα:

9105 99

5

10

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9105 91 00 00

10

10

-- Άλλα

9105 29 00 00

- Άλλα:

10

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9105 21 00 00

- Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου:

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

- Ξυπνητήρια:

Άλλα ρολόγια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9105 11 00 00

9105
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5
5

-- Άλλα

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού
σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι:

9106 90 80 00

9107 00 00 00

9108

10
10

- Με αυτόματο κούρδισμα

- Άλλα

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης
ή χεριού:

9108 20 00 00

9108 90 00 00

9109

-- Για ξυπνητήρια

-- Άλλοι:

9109 11 00 00

9109 19 00
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-- Άλλα

9108 19 00 00

10

10

-- Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

9108 12 00 00

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:

10

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής
απεικόνισης

9108 11 00 00

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια:

5

-- Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων

9106 90 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9106 90

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5377

15

1
15

--- Άλλοι

- Άλλοι:

-- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλοι

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ
μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί
ωρολογοποιίας:

9109 19 00 90

9109 90 00

9109 90 00 10

9109 90 00 90

9110

5
5
5
5

5
5

--- Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο

--- Άλλοι

-- Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι

-- Ημιτελείς μηχανισμοί

- Άλλοι

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης ή χεριού των κλάσεων 9101 ή 9102 και τα μέρη τους:

- Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

- Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

9110 11 10 00

9110 11 90 00

9110 12 00 00

9110 19 00 00

9110 90 00 00

9111

9111 10 00 00

9111 20 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 950

5

-- Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών):

9110 11

- Για ρολόγια τσέπης ή χεριού:

1

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Πλάτους ή διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9109 19 00 10

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

0

3

0

Κατηγορία
σταδιακής
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5

5
5

10
10
10

10
10

5
5

- Μέρη

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους:

- Πλαίσια και θαλαμίσκοι

- Μέρη

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους:

- Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα:

-- Από πολύτιμα μέταλλα

-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

- Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

- Άλλα:

-- Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο

-- Άλλα

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας:

- Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή

- Πέτρες

9111 90 00 00

9112

9112 20 00 00

9112 90 00 00

9113

9113 10

9113 10 10 00

9113 10 90 00

9113 20 00 00

9113 90

9113 90 10 00

9113 90 80 00

9114

9114 10 00 00

9114 20 00 00
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Βασικός
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- Άλλες κάσες (κελύφη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9111 80 00 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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4

10
5
5
5

5
5

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα
πλήκτρων:

- Πιάνα όρθια:

-- Καινούρια

-- Μεταχειρισμένα

- Πιάνα με ουρά

- Άλλα

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες):

- Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι:

-- Βιολιά

-- Άλλα

- Άλλα:

-- Kιθάρες

9114 90 00 00

92

9201

9201 10

9201 10 10 00

9201 10 90 00

9201 20 00 00

9201 90 00 00

9202

9202 10

9202 10 10 00

9202 10 90 00

9202 90

9202 90 30 00
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- Πλατίνες και γέφυρες

9114 40 00 00

10

5
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- Πλάκες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9114 30 00 00

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

3

3

3

3
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10
5
5
5

5
5

- Άλλα

- Ακορντεόν και παρόμοια όργανα

- Φυσαρμόνικες στόματος

Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα,
με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες

- Άλλα

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα
(καστανιέτες), μαράκας (maracas)]

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ.
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν):

- Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν:

-- Εκκλησιαστικά όργανα

-- Ψηφιακά πιάνα

9205 90

9205 90 10 00

9205 90 30 00

9205 90 50 00

9205 90 90 00

9206 00 00 00

9207

9207 10

9207 10 10 00

9207 10 30 00
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- Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»

9205 10 00 00

5

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες):

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9205

[9204]

[9203]

9202 90 80 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

3

3

0

0
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5
5

5
5

- Άλλα:

-- Κιθάρες

-- 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 πνευστά:

- Μουσικά κουτιά

- 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:

- Αρμονικές χορδές

9207 90

9207 90 10 00

9207 90 90 00

9208

9208 10 00 00

9208 90 00 00

9209

9209 30 00 00

5
5

-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9202

-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9207

-- Άλλα:

9209 92 00 00

9209 94 00 00

9209 99
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-- Μέρη και εξαρτήματα πιάνων

9209 91 00 00

- Άλλα:

5

-- Άλλα

9207 10 80 00

10

5

Βασικός
δασμολογικός
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-- Συνθετητές (synthesizers)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9207 10 50 00

ΣΟ 2008

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0
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5
5

- Μηχανισμοί μουσικών κουτιών

--- Άλλα

ΤΜΗΜΑ XIX - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα της κλάσης 9307:

9209 99 50 00

9209 99 70 00

XIX

93

9301

5

- Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές βομβίδων. Εκτοξευτές τορπιλών και παρόμοιοι
εκτοξευτές

- Άλλα:

-- Ημιαυτόματα λειόκανα

9301 20 00 00

9301 90 00

9301 90 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 955
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-- Άλλα

9301 19 00 00

5

5

-- Αυτοκινούμενα

9301 11 00 00

- Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι, για παράδειγμα):

5

5

Βασικός
δασμολογικός
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- Μετρονόμοι και διαπασών

- Άλλα:

--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9205

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9209 99 40 00

9209 99 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0
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5
5
5
5

--- Ημιαυτόματα

--- Αυτόματα

--- Άλλα

-- Πολυβόλα

9301 90 00 22

9301 90 00 23

9301 90 00 29

9301 90 00 30

Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304:

- Περίστροφα

9302 00 00

9302 00 00 10

5
5

-- Ημιαυτόματα

-- Άλλα

9302 00 00 21

9302 00 00 29

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 956

5

-- Άλλα

9301 90 00 90

- Μονόκαννα:

5

--- Άλλα

9301 90 00 49

5

5

--- Tommy-guns

9301 90 00 41

-- Υποπολυβόλα:

5

Βασικός
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--- Με μηχανισμό ελεύθερου κλείστρου

-- Τουφέκια:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9301 90 00 21

ΣΟ 2008
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0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια
και καραμπίνες κυνηγιού, εμπροσθογεμή πυροβόλα όπλα, πιστόλια φωτοβολίδων και άλλα είδη που
έχουν κατασκευασθεί μόνο για την εκτόξευση φωτοβολίδων επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα
που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση
σχοινιών]:

- Εμπροσθογεμή πυροβόλα όπλα

- Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία
λεία κάννη:

-- Μονόκαννα, λειόκαννα:

9303

9303 10 00 00

9303 20

9303 20 10

10
10

10
10

---- Άλλα

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Πολύκαννα τουφέκια και καραμπίνες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα όπλα

--- Άλλα

- Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού:

-- Μεμονωμένα

9303 20 10 40

9303 20 10 90

9303 20 95

9303 20 95 10

9303 20 95 90

9303 30 00

9303 30 00 10
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---- Ημιαυτόματα

9303 20 10 20

10

10

---- Τύπου «χράπα-χρούπα»

10

5
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9303 20 10 10

--- Τουφέκια και καραμπίνες:

- Πολύκαννα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9302 00 00 30

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3
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5
5
5
5
5
5
5
5
5

-- Άλλα

- Άλλα

Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα),
με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9307

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 έως 9304:

- Για περίστροφα ή πιστόλια:

-- Πυροδοτικοί μηχανισμοί

-- Πλαίσια και θήκες κάννης

-- Κάννες

-- Έμβολα, κλείστρα βλητικού μηχανισμού και σωλήνες αερίου

-- Γεμιστήρες και τα μέρη τους

-- Σιγαστήρες και τα μέρη τους

-- Υποκόπανοι, λαβές και βραχίονες

-- Γεμιστήρες (για πιστόλια) και κύλινδροι (για περίστροφα)

-- Άλλα

9303 30 00 90

9303 90 00 00

9304 00 00 00

9305

9305 10 00

9305 10 00 10

9305 10 00 20

9305 10 00 30

9305 10 00 40

9305 10 00 50

9305 10 00 60

9305 10 00 70

9305 10 00 80

9305 10 00 90
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-- Ημιαυτόματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9303 30 00 20

ΣΟ 2008
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5
5
5
5
5
5
5

--- Πλαίσια και θήκες κάννης

--- Κάννες με ραβδώσεις

--- Έμβολα, κλείστρα βλητικού μηχανισμού και σωλήνες αερίου

--- Γεμιστήρες και τα μέρη τους

--- Σιγαστήρες και τα μέρη τους

--- Πυροσβεστήρες και τα μέρη τους

--- Βλητικοί μηχανισμοί και πλαίσια βλητικών μηχανισμών

--- Άλλα

9305 29 00 20

9305 29 00 30

9305 29 00 40

9305 29 00 50

9305 29 00 60

9305 29 00 70

9305 29 00 80

9305 29 00 90

9305 91 00

5

--- Πυροδοτικοί μηχανισμοί

9305 29 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 959

--- Πολυβόλα, υποπολυβόλα, με λείες κάννες και με κάννες με ραβδώσεις:

-- Πολεμικών όπλων της κλάσης 9301:

- Άλλα:

5

-- Άλλα:

9305 29 00

5
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-- Κάννες λείες

- Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9305 21 00 00

ΣΟ 2008
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5
5
5
5
5

---- Κάννες

---- Έμβολα, κλείστρα βλητικού μηχανισμού και σωλήνες αερίου

---- Γεμιστήρες και τα μέρη τους

---- Σιγαστήρες και τα μέρη τους

---- Πυροσβεστήρες και τα μέρη τους

---- Βλητικοί μηχανισμοί και πλαίσια βλητικών μηχανισμών

--- Άλλα

-- 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 των
φυσιγγιών:

9305 91 00 13

9305 91 00 14

9305 91 00 15

9305 91 00 16

9305 91 00 17

9305 91 00 18

9305 91 00 90

9305 99 00 00

9306

-- Φυσίγγια

-- Άλλα:

--- Κάλυκες

9306 21 00 00

9306 29

9306 29 40 00
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5

---- Πλαίσια και θήκες κάννης

9305 91 00 12

- Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με
πεπιεσμένο αέρα:

5
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---- Πυροδοτικοί μηχανισμοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9305 91 00 11
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-- Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της
κλάσης 9301

9306 30 10 00

5
10

---- Άλλα:

----- Φυσίγγια για διατρητικές συσκευές και παρόμοιες συσκευές ή για συσκευές για τη θανάτωση
των ζώων με μη απάνθρωπο τρόπο και τα μέρη τους

----- Άλλα

- Άλλα:

-- Πολεμικά

9306 30 97

9306 30 97 10

9306 30 97 90

9306 90

9306 90 10 00
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---- Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό

9306 30 93 00

5

10

5

---- Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα

--- Άλλα:

--- Για πολεμικά όπλα

5

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9306 30 91 00

9306 30 30 00

- Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους:

9306 30

-- Άλλα:

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9306 29 70 00

ΣΟ 2008

0

3

3

3

3

0

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5389

10

1
0
0

0
0

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

ΤΜΗΜΑ XX - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 - ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑ Ή ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα
μέρη τους:

- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος:

-- Άλλα από αυτά που είναι επενδυμένα με δέρμα, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

-- Άλλα

- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα

- Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος:

-- Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)

-- Άλλα

9307 00 00 00

XX

94

9401

9401 10 00

9401 10 00 10

9401 10 00 90

9401 20 00 00

9401 30

9401 30 10 00

9401 30 90 00
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5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9306 90 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5390

0

- Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια

0

-- Άλλα

9401 59 00 00

0

-- Άλλα

9401 69 00 00

- Μέρη:

-- Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

9401 90

9401 90 10 00

0
0

--- Από ξύλο

--- Άλλα:

9401 90 30 00

9401 90 80 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 963

0

- Άλλα καθίσματα

9401 80 00 00

-- Άλλα:

0

-- Άλλα

9401 79 00 00

0

0

-- Παραγεμισμένα

9401 71 00 00

- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο:

0

-- Παραγεμισμένα

9401 61 00 00

- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο:

0

-- Από μπαμπού ή καλάμι rotin

- Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες:

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9401 51 00 00

9401 40 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
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Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους:

- Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:

-- Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017)

9403

9403 10

9403 10 10 00

0

---- Άλλα

9403 10 59 00

0
0

---- Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα

---- Άλλα

9403 10 93 00

9403 10 99 00
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0

---- Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα

9403 10 91 00

--- Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm:

0

---- Γραφεία

9403 10 51 00

--- Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm:

-- Άλλα:

0

- Άλλα

9402 90 00 00

0

0

- Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη
τους

9402 10 00 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες
οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα
προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9402

ΣΟ 2008
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0
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--- Κρεβάτια

-- Άλλα

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία:

9403 20 20 00

9403 20 80 00

9403 30

0

--- Άλλα

9403 30 19 00

0

0
0
0

0
0

--- Άλλα

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες:

-- Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών

-- Άλλα

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες

- Άλλα έπιπλα από ξύλο:

-- Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους

-- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα

9403 30 99 00

9403 40

9403 40 10 00

9403 40 90 00

9403 50 00 00

9403 60

9403 60 10 00

9403 60 30 00
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0

--- Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα

9403 30 91 00

-- Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm:

0

--- Γραφεία

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9403 30 11 00

-- Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm

- Άλλα έπιπλα από μέταλλο:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9403 20

ΣΟ 2008
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- Έπιπλα από πλαστικές ύλες

9403 70 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

- Μέρη:

-- Από μέταλλο

-- Από ξύλο

-- Από άλλες ύλες

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 εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:

- Σομιέδες

9403 90

9403 90 10 00

9403 90 30 00

9403 90 90 00

9404

9404 10 00 00

10

--- Από καουτσούκ

--- Από πλαστικές ύλες

9404 21 10 00

9404 21 90 00
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-- Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη:

9404 21

- Στρώματα:

0

-- Άλλα

9403 89 00 00

10

0

-- Από μπαμπού ή καλάμι rotin

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9403 81 00 00

- Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι
παρόμοιες ύλες:

-- Άλλα έπιπλα από ξύλο

9403 60 90 00

ΣΟ 2008

3

3

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
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10
10

10
10

--- Άλλα

- Υπνόσακοι

- Άλλα:

-- Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά

-- Άλλα

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού:

- 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:

9404 29 90 00

9404 30 00 00

9404 90

9404 90 10 00

9404 90 90 00

9405

9405 10

5

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλα

-- Άλλα:

9405 10 21 10

9405 10 21 90

9405 10 28
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---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 10 21

--- Από πλαστικές ύλες:

10

--- Με μεταλλικά ελατήρια

9404 29 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Από άλλες ύλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9404 29

ΣΟ 2008
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3
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5
5
5

---- Άλλα

--- Από κεραμικές ύλες

--- Από γυαλί

9405 10 28 90

9405 10 30 00

9405 10 50 00

5

3
5

---- Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλα

--- Άλλα:

---- Από κοινά μέταλλα ή από πλαστικές ύλες, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

---- Άλλα

- Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά:

9405 10 91 10

9405 10 91 90

9405 10 98

9405 10 98 10

9405 10 98 90

9405 20

10
10
10

--- Άλλα

-- Από κεραμικές ύλες

-- Από γυαλί

9405 20 19 00

9405 20 30 00

9405 20 50 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 968

10

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 20 11 00

-- Από πλαστικές ύλες:

3

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης:

9405 10 91

--- Από άλλες ύλες:

3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 10 28 10

ΣΟ 2008
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10

- Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

- Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού:

-- Προβολείς

9405 30 00 00

9405 40

9405 40 10 00

5
5

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού

---- Άλλα

9405 40 35 00

9405 40 39 00

5
5
10

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού

---- Άλλα

- Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές

- Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη:

9405 40 95 00

9405 40 99 00

9405 50 00 00

9405 60
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---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 40 91 00

--- Από άλλες ύλες:

5

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 40 31 00

--- Από πλαστικές ύλες:

-- Άλλα:

10

--- Άλλα

9405 20 99 00

5

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

-- Από άλλες ύλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 20 91 00

ΣΟ 2008
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3
5

-- Από άλλες ύλες

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα:

9405 60 80

9405 60 80 10

9405 60 80 10

10
10

5
10

---- Άλλα [π.χ. διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου
γενικώς, καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας κ.λπ.]

--- Άλλα

-- Από πλαστικές ύλες:

--- Μέρη των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60, που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

--- Άλλα

9405 91 19 00

9405 91 90 00

9405 92 00

9405 92 00 10

9405 92 00 90
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---- Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδάλου, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια
γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους

--- Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς):

-- Από γυαλί:

9405 91 11 00

9405 91

5

--- Άλλα:

9405 60 20 90

- Μέρη:

3

--- Που προορίζονται για πολιτικά αεροσκάφη

9405 60 20 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Από πλαστικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 60 20
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- Κινητές κατοικίες

9406 00 11 00

5

-- Από άλλες ύλες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

9406 00 80 00

95

[9502]

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 971

5

--- Άλλες

9406 00 38 00

[9501]

5

5

--- Θερμοκήπια

-- Από σίδηρο ή χάλυβα:

-- Από ξύλο

9406 00 31 00

9406 00 20 00

Προκατασκευές:

9406 00

- Άλλες:

10

--- Άλλα

9405 99 00 90

5

1

--- Μέρη των ειδών της διάκρισης 9405 10 ή 9405 60, από κοινά μέταλλα, που προορίζονται για
πολιτικά αεροσκάφη

9405 99 00 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 99 00

ΣΟ 2008
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3

0
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- Αμαξάκια για κούκλες

9503 00 10 00

0
0

-- Μέρη και εξαρτήματα

- Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα
εξαρτήματα. Μικροκατασκευές για συναρμολόγηση

9503 00 29 00

9503 00 30 00

0

-- Από άλλες ύλες

9503 00 39 00

0

- Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά

9503 00 55 00

0
0

-- Από ξύλο

-- Άλλα

9503 00 61 00

9503 00 69 00
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0

-- Άλλα:

9503 00 49 00

- Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles):

0

-- Παραγεμισμένα

9503 00 41 00

- Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις:

0

-- Από πλαστική ύλη

9503 00 35 00

- Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές:

0

-- Κούκλες, έστω και ντυμένες

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9503 00 21 00

Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις και μέρη και εξαρτήματα:

Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια για παιδιά.
Αμαξάκια για κούκλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9503 00

ΣΟ 2008
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0

-- Από άλλες ύλες

9503 00 79 00

0

---- Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια από μέταλλο

9503 00 85 00

0
0

Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή
μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα
παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:

- Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης

- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους:

-- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα)

-- Άλλα

9504

9504 10 00 00

9504 20

9504 20 10 00

9504 20 90 00
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0

--- Άλλα

9503 00 99 00

0

0

--- Από πλαστική ύλη

9503 00 95 00

-- Άλλα:

0

-- Όπλα-παιχνίδια

9503 00 81 00

- Άλλα:

0

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Από πλαστική ύλη

- Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα:

- Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε εξαρτύσεις (outfits)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9503 00 75 00

9503 00 70 00

ΣΟ 2008
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0
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-- Παιχνίδια με οθόνη

9504 30 10 00

0
0
0

0
0

0
0
0

--- Άλλα

-- Μέρη

- Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

- Άλλα:

-- Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών
άμιλλας:

-- Άλλα

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας
και τα είδη «εκπλήξεις»:

- Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων:

-- Από γυαλί

-- Από άλλες ύλες

- Άλλα

9504 30 50 00

9504 30 90 00

9504 40 00 00

9504 90

9504 90 10 00

9504 90 90 00

9505

9505 10

9505 10 10 00

9505 10 90 00

9505 90 00 00
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0

--- Παιχνίδια τύπου flippers

0

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9504 30 30 00

-- Άλλα παιχνίδια:

- Άλλα παιχνίδια, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής
κάρτας, κέρματος ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9504 30

ΣΟ 2008

0
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0

0
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--- Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)

9506 11 10 00

10
10
10
10

---- Άλλα

--- Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)

-- Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

-- Άλλα

9506 11 29 00

9506 11 80 00

9506 12 00 00

9506 19 00 00

5
10

-- Ράβδοι του γκολφ πλήρεις

-- Μπάλες

-- Άλλα:

9506 31 00 00

9506 32 00 00

9506 39
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-- Άλλα

9506 29 00 00

- Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ:

10

-- Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ)

9506 21 00 00

- Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ)
και άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα:

10

---- Μονοσκί και χιονοσανίδες

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

9506 11 21 00

--- Χιονοπέδιλα για χιονοδρομία (σκι) κατάβασης:

-- Χιονοπέδιλα (σκι):

- Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι:

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα
(στα οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 11

9506

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3
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σταδιακής
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5

10
10

--- Άλλα

- Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση:

-- Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα

-- Άλλα

9506 39 90 00

9506 40

9506 40 10 00

9506 40 90 00

20

10
10

-- Φουσκωτές:

--- Από δέρμα

--- Άλλες

-- Άλλα:

--- Μπάλες για κρίκετ ή πόλο

--- Άλλες

9506 62

9506 62 10 00

9506 62 90 00

9506 69

9506 69 10 00

9506 69 90 00
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20

-- Μπάλες αντισφαίρισης

9506 61 00 00

10

20

-- Άλλα

9506 59 00 00

- Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης:

10

-- Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

9506 51 00 00

- Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους:

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Μέρη ράβδων του γκολφ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 39 10 00
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3

5

5

3

5

3

3

3
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0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5404

10
10

-- Τροχοπέδιλα

-- Μέρη και εξαρτήματα

9506 70 30 00

9506 70 90 00

10
10

--- Άλλα

-- Άλλα:

--- Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες

--- Άλλα

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση.
Δολώματα (άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγίου:

- Ράβδοι αλιείας

- Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμολα):

-- Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα

9506 91 90 00

9506 99

9506 99 10 00

9506 99 90 00

9507

9507 10 00 00

9507 20

9507 20 10 00
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10

--- Συσκευές άσκησης με ρυθμιζόμενο μηχανισμό αντίστασης

9506 91 10 00

10

10

10

-- Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό:

9506 91

- Άλλα:

10

-- Παγοπέδιλα

9506 70 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι
προσαρμοσμένα τα πέδιλα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 70

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3
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κατάργησης

5405

10

10
10

10
10
10

- Άλλα

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων
επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια
θηριοτροφεία. Πλανόδια θέατρα:

- Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και
άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση):

- Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο

- Άλλα:

-- Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

-- Άλλα

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 3503, και τεχνουργήματα από
ζελατίνη μη σκληρυμένη

9507 90 00 00

9508

9508 10 00 00

9508 90 00 00

96

9601

9601 10 00 00

9601 90

9601 90 10 00

9601 90 90 00

9602 00 00 00
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10

- Καρούλια για την αλιεία

9507 30 00 00

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9507 20 90 00
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- Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή
χωρίς λαβή

9603 10 00 00

5

5
5

--- Βούρτσες για τα μαλλιά της κεφαλής

--- Άλλα:

---- Βούρτσες και πινέλα για τα γένια

---- Άλλα

- Πινέλα και βούρτσες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των
καλλυντικών:

-- Πινέλα και βούρτσες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής

-- Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών

9603 29 30 00

9603 29 80

9603 29 80 10

9603 29 80 90

9603 30

9603 30 10 00

9603 30 90 00
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-- Άλλα:

9603 29

5

-- Οδοντόβουρτσες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι βούρτσες για οδοντοστοιχίες

5

5

Βασικός
δασμολογικός
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9603 21 00 00

- Οδοντόβουρτσες, βούρτσες και πινέλα για τα γένια, τα μαλλιά της κεφαλής, τα φρύδια ή τα νύχια
και άλλες βούρτσες για τον ατομικό καλλωπισμό, στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που
αποτελούν μέρη συσκευών:

Σκούπες και βούρτσες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές
σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά.
Παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες
υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9603

ΣΟ 2008

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5407

10

- Άλλες βούρτσες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων

- Άλλα:

-- Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα

9603 50 00 00

9603 90

9603 90 10 00

10
10

Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

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 κουμπιάσούστες. Ημιτελή κουμπιά:

- Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους

9604 00 00 00

9605 00 00 00

9606

9606 10 00 00
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5

--- Άλλα

9603 90 99 00

5

5

--- Βούρτσες και βούρτσες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι βούρτσες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την
περιποίηση των ζώων

9603 90 91 00

-- Άλλα:

5

-- Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

9603 40 90 00

5

10

-- Βούρτσες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια

9603 40 10 00

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Βούρτσες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα
πινέλα της διάκρισης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9603 40
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10
10
10

-- Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

-- Άλλα

- Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους:

9606 22 00 00

9606 29 00 00

9606 30 00 00

9607

10

10
10

-- Άλλα

- Μέρη:

-- Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά
μέταλλα)

-- Άλλα

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 μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα
συγκράτησης) των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609:

9607 19 00 00

9607 20

9607 20 10 00

9607 20 90 00

9608

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 981
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-- Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα

9607 11 00 00

- Κλείστρα (φερμουάρ):

5
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-- Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

- Κουμπιά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9606 21 00 00

ΣΟ 2008
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10

- Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες

9608 20 00 00

10
10

--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

--- Άλλοι

- Μηχανικά μολύβια

- Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρίσεις

- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη
μύτη τους:

-- Υγρής μελάνης

9608 39 10 00

9608 39 90 00

9608 40 00 00

9608 50 00 00

9608 60

9608 60 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 982
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-- Άλλοι:

9608 39

10

10

-- Για σχεδίαση με σινική μελάνη

9608 31 00 00

10

10

---- Άλλα

9608 10 99 00

- Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι:

10

10

---- Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται

--- Άλλα:

--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

10

Βασικός
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9608 10 91 00

9608 10 30 00

-- Υγρής μελάνης

9608 10 10 00

-- Άλλα:

- Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια):

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9608 10
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10

10
10
10

10
10
10

--- Από μέταλλα

--- Άλλα

Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά
μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών:

- Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα:

-- Με λεπτή ράβδο (μύτη)

-- Άλλα

- Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια

- Άλλα:

-- Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις

-- Άλλα

Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο

9608 99 20 00

9608 99 80 00

9609

9609 10

9609 10 10 00

9609 10 90 00

9609 20 00 00

9609 90

9609 90 10 00

9609 90 90 00

9610 00 00 00
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10

-- Άλλα:

9608 99

10

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Πένες και μύτες για πένες

- Άλλα:

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9608 91 00 00

9608 60 90 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5411

10
10

10
10

10
10

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:

- Μελανοταινίες:

-- Από πλαστική ύλη

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε
πλαστικές ή μεταλλικές κασετίνες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές,
στις μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές

-- Άλλα

- Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)

Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της κλάσης 3603), έστω και μηχανικοί ή
ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια:

- Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν

- Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν

-- Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος

-- Με άλλα συστήματα ανάμματος

9612

9612 10

9612 10 10 00

9612 10 20 00

9612 10 80 00

9612 20 00 00

9613

9613 10 00 00

9613 20

9613 20 10 00

9613 20 90 00
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10

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

9611 00 00 00

5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

3

3

0

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5412

-- Αναπτήρες επιτραπέζιοι

9613 80 00 10

10

0
10

10
10

--- Άλλα

- Μέρη:

-- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

-- Άλλα

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και
τσιγάρα, και τα μέρη τους:

-- Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

- 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
της κλάσης 8516, και τα μέρη τους:

9613 80 00 99

9613 90 00

9613 90 00 10

9613 90 00 90

9614 00

9614 00 10 00

9614 00 90 00

9615

10
10

-- Άλλα

- Άλλα

9615 19 00 00

9615 90 00 00
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10

-- Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες

9615 11 00 00

- Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη:

0

10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Για τη βιομηχανία συναρμολόγησης αυτοκινήτων οχημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9613 80 00 91

-- Άλλοι:

- Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους:

9613 80 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

0

3

0

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5413

10
10

-- Ψεκαστήρες καλλωπισμού

-- Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών

- Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

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):

9616 10 10 00

9616 10 90 00

9616 20 00 00

9617 00

10
10
10

-- Που υπερβαίνει τα 0,75 l

- Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)

Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες

9617 00 19 00

9617 00 90 00

9618 00 00 00
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-- Που δεν υπερβαίνει τα 0,75 l

9617 00 11 00

- Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας:

10

- Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών:

9616 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα
(πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9616

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5414

0
0
0
0

0

0

- Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια

- Άλλα

Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες

Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη

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, άλλα από εκείνα της κλάσης 4907

Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που
παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον

Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών

9701 10 00 00

9701 90 00 00

9702 00 00 00

9703 00 00 00

9704 00 00 00

9705 00 00 00

9706 00 00 00
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0

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της
κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση
(κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες:

9701

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ XXI - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

97

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5415

0101 90 11
0101 90 19
0101 90 30
0101 90 90
0102
0102 10
0102 10 10
0102 10 30
0102 10 90
0102 90

I
01
0101
0101 10
0101 10 10
0101 10 90
0101 90

ΣΟ 2008
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ΤΜΗΜΑ I - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΖΩΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ
Άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά
- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
-- Άλογα
-- Άλλα
- Άλλα
-- Άλογα
--- Που προορίζονται για σφαγή
--- Άλλα
-- Γαϊδούρια
-- Μουλάρια κάθε είδους
Βοοειδή ζωντανά
- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
-- Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)
-- Αγελάδες
-- Άλλα
- Άλλα
-- Κατοικίδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασμολόγιο της ΕΕ

0
0

0
0
0
0

0
0
0

Ατελώς
11,5
7,7
10,9

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς
7,7

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5416

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 160 kg
---- Που προορίζονται για σφαγή

---- Άλλα

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά που δεν υπερβαίνει τα 300 kg
---- Που προορίζονται για σφαγή

---- Άλλα

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg
---- Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ γεννήσει)
----- Που προορίζονται για σφαγή

----- Άλλες

---- Αγελάδες
----- Που προορίζονται για σφαγή

----- Άλλες

---- Άλλα
----- Που προορίζονται για σφαγή

----- Άλλα

-- Άλλα
Χοιροειδή ζωντανά
- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
- Άλλα

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 51

0102 90 59

0102 90 61

0102 90 69

0102 90 71

0102 90 79

0102 90 90
0103
0103 10 00
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--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0102 90 05

ΣΟ 2008

0

Ατελώς

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10,2 + 93,1 EUR/100
kg/net
10,2 + 93,1 EUR/100
kg/net
Ατελώς

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

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

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

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

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5417

0105 11

0104 10 30
0104 10 80
0104 20
0104 20 10
0104 20 90
0105
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- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 185 g
-- Πετεινοί και κότες
--- Θηλυκοί νεοσσοί αναπαραγωγής και πολλαπλασιασμού

---- Άλλα
--- Άλλα
Προβατοειδή και αιγοειδή, ζωντανά
- Προβατοειδή
-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
-- Άλλα
--- Αρνιά (ηλικίας μέχρι 1 έτους)
--- Άλλα
- Αιγοειδή
-- Αναπαραγωγής καθαρής φυλής
-- Άλλα
Πετεινοί, κότες, πάπιες, χήνες, γάλοι, γαλοπούλες και φραγκόκοτες, ζωντανά, κατοικίδια

0103 92 19
0103 92 90
0104
0104 10
0104 10 10

0103 92 11

-- Με βάρος κατώτερο των 50 kg
--- Κατοικίδια
--- Άλλα
-- Με βάρος ίσο ή ανώτερο των 50 kg
--- Κατοικίδια
---- Θηλυκά που γέννησαν μία φορά τουλάχιστο και με ελάχιστο βάρος 160 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0103 91
0103 91 10
0103 91 90
0103 92

ΣΟ 2008

0
0
0
0

3,2
80,5 EUR/100 kg/net

0

Ατελώς
80,5 EUR/100 kg/net
80,5 EUR/100 kg/net

0
0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

41,2 EUR/100 kg/net
Ατελώς

35,1 EUR/100 kg/net

41,2 EUR/100 kg/net
Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5418

152 EUR/1 000 p/st

152 EUR/1 000 p/st
52 EUR/1 000 p/st

-- Γάλοι και γαλοπούλες

-- Άλλα

--- Χήνες

--- Πάπιες και φραγκόκοτες

0105 12 00

0105 19

0105 19 20

0105 19 90

34,5 EUR/100 kg/net

--- Χήνες

--- Γάλοι και γαλοπούλες

--- Φραγκόκοτες

Άλλα ζώα ζωντανά

0105 99 20

0105 99 30

0105 99 50

0106

-- Πρωτεύοντα

Ατελώς

23,8 EUR/100 kg/net

--- Πάπιες

0105 99 10

0106 11 00

31,6 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

0105 99

- Θηλαστικά

32,3 EUR/100 kg/net

-- Πετεινοί του είδους Gallus domesticus

0105 94 00

20,9 EUR/100 kg/net

52 EUR/1 000 p/st

---- Άλλα

0105 11 99

- Άλλα

52 EUR/1 000 p/st

---- Ωοτόκα γένη

0105 11 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 991

52 EUR/1 000 p/st

---- Άλλα

0105 11 19

--- Άλλα

52 EUR/1 000 p/st

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Ωοτόκα γένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0105 11 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5419

- Άλλα τεμάχια με κόκαλα
-- Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

0201 20
0201 20 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 992

-- Άλλα
--- Περιστέρια
--- Άλλα
- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΚΡΕΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΦΑΓΙΩΝ, ΒΡΩΣΙΜΑ
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

0106 39
0106 39 10
0106 39 90
0106 90 00
02
0201
0201 10 00

0106 19
0106 19 10
0106 19 90
0106 20 00

0106 12 00

0106 31 00
0106 32 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδες και αλλικορίδες
(θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)
-- Άλλα
--- Κουνέλια κατοικίδια
--- Άλλα
- Ερπετά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
- Πτηνά
-- Αρπακτικά πτηνά
-- Ψιττακοειδή (στα οποία περιλαμβάνονται και οι ψιττακοί, οι παπαγάλοι, οι αρά και οι κακατοέ)

ΣΟ 2008

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
12,8 + 176,8 EUR/100
kg/net

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

0
0
0

0
0

Ατελώς
Ατελώς

6,4
Ατελώς
Ατελώς

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

3,8
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5420

12,8 + 265,2 EUR/100
kg/net
12,8 + 303,4 EUR/100
kg/net

12,8 + 141,4 EUR/100
kg/net
12,8 + 221,1 EUR/100
kg/net
12,8 + 265,3 EUR/100
kg/net

-- Άλλα

- Χωρίς κόκαλα

Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα
- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

- Άλλα τεμάχια με κόκαλα
-- Tέταρτα του σφαγίου, που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»

-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

-- Άλλα

- Χωρίς κόκαλα

0201 20 90

0201 30 00

0202
0202 10 00

0202 20
0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30
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12,8 + 212,2 EUR/100
kg/net

-- Πισινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

0201 20 50

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

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

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Μπροστινά τέταρτα μη χωρισμένα ή χωρισμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0201 20 30

ΣΟ 2008

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5421

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

-- Άλλα

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
--- Χοιροειδών κατοικιδίων

0202 30 90

0203

0203 12 11

0203 11 90
0203 12

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 994

--- Άλλα
-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

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

-- Τεμάχια μπροστινών τετάρτων και στηθών, που ονομάζονται «αυστραλιανά»

0202 30 50

77,8 EUR/100 kg/net

Ατελώς

53,6 EUR/100 kg/net

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

-- Μπροστινά τέταρτα, ολόκληρα ή τεμαχισμένα σε πέντε το πολύ τεμάχια, το καθένα των οποίων (μπροστινό
τέταρτο) παρουσιάζεται σε ενιαία κατεψυγμένη μονάδα. Tέταρτα που ονομάζονται «αλληλοσυμπληρούμενα»,
που παρουσιάζονται σε δύο κατεψυγμένες μονάδες οι οποίες περιλαμβάνουν, η μία το μπροστινό τέταρτο,
ολόκληρο ή τεμαχισμένο σε πέντε το πολύ τεμάχια, και η άλλη το πισινό τέταρτο, εκτός από το φιλέτο, σε
ενιαίο τεμάχιο

0202 30 10

0203 11
0203 11 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Βοοειδή (12 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5422

86,9 EUR/100 kg/net

46,7 EUR/100 kg/net

86,9 EUR/100 kg/net

---- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) -- entrelardés -- και τεμάχια αυτής

---- Άλλα
----- Χωρίς κόκαλα

0203 19 13

0203 19 15

0203 19 55

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 995

60,1 EUR/100 kg/net

0203 19 11

Ατελώς

--- Άλλα
-- Άλλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

0203 12 90
0203 19

60,1 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 12 19

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5423

60,1 EUR/100 kg/net

---- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών

--- Άλλα

0203 22 19

0203 22 90

0203 22 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 996

77,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλα
-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών

0203 21 90
0203 22

0203 21
0203 21 10

Ατελώς

Ατελώς

53,6 EUR/100 kg/net

Ατελώς

--- Άλλα
- Κατεψυγμένα
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια
--- Χοιροειδών κατοικιδίων

0203 19 90

86,9 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0203 19 59

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5424

86,9 EUR/100 kg/net

86,9 EUR/100 kg/net

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

---- Άλλα
----- Χωρίς κόκαλα

----- Άλλα

--- Άλλα
Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0203 29 55

0203 29 59

0203 29 90
0204
0204 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 997

- Άλλα κρέατα προβατοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0

46,7 EUR/100 kg/net

---- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrelardés - και τεμάχια αυτής

0203 29 15

Ατελώς

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
0

86,9 EUR/100 kg/net

---- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής

0203 29 13

0203 29

ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Χοιροειδή
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) +
ΔΠ Χοιροειδή πρόσθ.
(20 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

60,1 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0203 29 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Άλλα
--- Χοιροειδών κατοικιδίων
---- Μπροστινά μέρη και τεμάχια αυτών

ΣΟ 2008

5425

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

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

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

--- Άλλα

-- Χωρίς κόκαλα

- Ολόκληρα σφάγια και μισά σφάγια αρνιού, κατεψυγμένα

- Άλλα κρέατα προβατοειδών, κατεψυγμένα
-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα
--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

0204 22 50

0204 22 90

0204 23 00

0204 30 00

0204 41 00

0204 42
0204 42 10

0204 42 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 998

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

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

0204 22 30

12,8 + 90,2 EUR/100
kg/net
12,8 + 141,7 EUR/100
kg/net

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

12,8 + 119,9 EUR/100
kg/net
12,8 + 188,5 EUR/100
kg/net
12,8 + 222,7 EUR/100
kg/net

-- Σε άλλα τεμάχια με κόκαλα
--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

0204 22
0204 22 10

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Σε ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0204 21 00

ΣΟ 2008

ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

0

ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5426

--- Άλλα

- Κρέατα αιγοειδών
-- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

--- Άλλα
---- Τεμάχια με κόκαλα

---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα

0204 43 90

0204 50

0204 50 11

0204 50 13

0204 50 15

0204 50 19

0204 50 31

0204 50 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 999

-- Χωρίς κόκαλα
--- Αρνιού

0204 43
0204 43 10

-- Κατεψυγμένα

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

--- Άλλα

0204 42 90

12,8 + 222,7 EUR/100
kg/net
12,8 + 311,8 EUR/100
kg/net

12,8 + 171,3 EUR/100
kg/net
12,8 + 119,9 EUR/100
kg/net
12,8 + 188,5 EUR/100
kg/net
12,8 + 222,7 EUR/100
kg/net

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

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

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0204 42 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Προβατοειδή
(1 500 – 2 250 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5427

--- Καρέ ή/και οσφυϊκή χώρα (σέλα) ή μισό καρέ ή/και μισό οσφυϊκής χώρας (σέλας)

--- Μηροί με λεκάνη (κιλότο) ή μισοί μηροί με λεκάνη (μισό κιλότο)

--- Άλλα
---- Τεμάχια με κόκαλα

---- Τεμάχια χωρίς κόκαλα

Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Κατεψυγμένα
Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή
μουλαριών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
- Βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων
-- Άλλα
--- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

--- Άλλα
- Βοοειδών, κατεψυγμένα
-- Γλώσσες
-- Συκώτια
-- Άλλα

0204 50 55

0204 50 59

0204 50 71

0204 50 79

0205 00

0205 00 20
0205 00 80
0206

0206 10 98

0206 21 00
0206 22 00
0206 29

0206 10 95

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1000

--- Μπροστινό μέρος σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος σφαγίου

0204 50 53

0206 10
0206 10 10

--- Ολόκληρα σφάγια ή μισά σφάγια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0204 50 51

ΣΟ 2008

0
0
0

Ατελώς
Ατελώς

0

0

0
0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12,8 + 303,4 EUR/100
kg/net
Ατελώς

Ατελώς

5,1
5,1

12,8 + 167,5 EUR/100
kg/net
12,8 + 234,5 EUR/100
kg/net

12,8 + 128,8 EUR/100
kg/net
12,8 + 90,2 EUR/100
kg/net
12,8 + 141,7 EUR/100
kg/net
12,8 + 167,5 EUR/100
kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5428

Ατελώς

- Χοιροειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0206 30 00

- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 80

0206 80 10

- Άλλα, κατεψυγμένα

-- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

0206 90

0206 90 10

--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

--- Προβατοειδών ή αιγοειδών

0206 90 91

0206 90 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1001

--- Προβατοειδών ή αιγοειδών

0206 80 99

-- Άλλα

--- Αλόγων, γαϊδουριών ή μουλαριών

0206 80 91

-- Άλλα

Ατελώς

-- Άλλα

0206 49 00

Ατελώς

6,4

Ατελώς

Ατελώς

6,4

Ατελώς

Ατελώς

-- Συκώτια

0206 41 00

- Χοιροειδών, κατεψυγμένα

Ατελώς

---- Άλλα

kg/net

0206 29 99

12,8 + 304,1 EUR/100

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

--- Άλλα

--- Που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0206 29 91

0206 29 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5429

-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

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

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Τεμάχια

0207 12
0207 12 10

0207 12 90

0207 13

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1002

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

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της
κλάσης 0105
- Πετεινοί και κότες
-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και που ονομάζονται
«κοτόπουλα 83 %»
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια αλλά με το λαιμό, την καρδιά, το
συκώτι και το στομάχι, και που ονομάζονται «κοτόπουλα 70 %»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 11 90

0207 11 30

0207 11
0207 11 10

0207

ΣΟ 2008

32,5 EUR/100 kg/net

29,9 EUR/100 kg/net

32,5 EUR/100 kg/net

29,9 EUR/100 kg/net

26,2 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_Πουλερικά (16
000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1) +
ΔΠ_Πουλερικά
πρόσθ. (20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1) +
ΔΠ_Πουλερικά
πρόσθ. (20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5430

18,7 EUR/100 kg/net
60,2 EUR/100 kg/net

46,3 EUR/100 kg/net

100,8 EUR/100 kg/net

----- Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές και άκρα από φτερούγες
----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών

----- Άλλα
--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια
---- Άλλα

0207 13 30

0207 13 40
0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1003

26,9 EUR/100 kg/net

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

0207 13 20

6,4
18,7 EUR/100 kg/net

35,8 EUR/100 kg/net

---- Με κόκαλα σε
----- Μισά ή τέταρτα

0207 13 91
0207 13 99

102,4 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Χωρίς κόκαλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 13 10

ΣΟ 2008

0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5431

18,7 EUR/100 kg/net
60,2 EUR/100 kg/net

46,3 EUR/100 kg/net

100,8 EUR/100 kg/net

----- Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών

----- Άλλα
--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια

0207 14 40
0207 14 50

0207 14 60

0207 14 70

0207 14 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1004

26,9 EUR/100 kg/net

----- Φτερούγες ολόκληρες, με ή χωρίς τα άκρα

0207 14 30

6,4

35,8 EUR/100 kg/net

---- Με κόκαλα σε
----- Μισά ή τέταρτα

0207 14 20

0207 14
102,4 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0207 14 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα

ΣΟ 2008

0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5432

--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το
στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγίων νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Τεμάχια

0207 25 90

0207 26

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1005

-- Μη τεμαχισμένα, κατεψυγμένα
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι
και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

0207 25
0207 25 10

0207 24
0207 24 10

--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι, το λαιμό, τα πόδια, την καρδιά, το συκώτι και το
στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 73 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

- Από γάλους και γαλοπούλες
-- Μη τεμαχισμένα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Που παρουσιάζονται μαδημένα, κενά, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι
και το στομάχι, και που ονομάζονται «γάλοι 80 %»

0207 24 90

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 14 99

ΣΟ 2008

37,3 EUR/100 kg/net

34 EUR/100 kg/net

37,3 EUR/100 kg/net

34 EUR/100 kg/net

18,7 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5433

41 EUR/100 kg/net

26,9 EUR/100 kg/net

18,7 EUR/100 kg/net
67,9 EUR/100 kg/net

25,5 EUR/100 kg/net

46 EUR/100 kg/net

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

----- Ράχες, λαιμοί, ράχες με λαιμούς, ουρές, άκρα από φτερούγες
----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Κνήμες και τεμάχια κνημών

------ Άλλα

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40
0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1006

85,1 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Χωρίς κόκαλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 26 10

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5434

85,1 EUR/100 kg/net

41 EUR/100 kg/net

26,9 EUR/100 kg/net

18,7 EUR/100 kg/net

-- Τεμάχια και παραπροϊόντα σφαγείων, κατεψυγμένα
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

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

0207 26 91
0207 26 99

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 30

0207 27 40

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1007

6,4
18,7 EUR/100 kg/net

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια
---- Άλλα

0207 27

83 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 26 80

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5435

83 EUR/100 kg/net

6,4
18,7 EUR/100 kg/net

----- Άλλα

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια
---- Άλλα

0207 27 70

0207 27 80

0207 27 91
0207 27 99

0207 32 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1008

38 EUR/100 kg/net

46 EUR/100 kg/net

------ Άλλα

0207 27 60

- Από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες
-- Μη τεμαχισμένες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη
--- Από πάπιες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές ή χωρίς έντερα, με το κεφάλι και τα πόδια, και
που ονομάζονται «πάπιες 85 %»

25,5 EUR/100 kg/net

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Κνήμες και τεμάχια κνημών

0207 32

67,9 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 27 50

ΣΟ 2008

0

0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5436

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1009

-- Μη τεμαχισμένες, κατεψυγμένες
--- Από πάπιες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και το πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι
και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

0207 33

46,2 EUR/100 kg/net

49,3 EUR/100 kg/net

--- Από φραγκόκοτες

0207 32 90

0207 33 11

48,1 EUR/100 kg/net

---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το
στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

0207 32 59

45,1 EUR/100 kg/net

51,3 EUR/100 kg/net

---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το
στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

0207 32 19

--- Από χήνες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που
ονομάζονται «χήνες 82 %»

46,2 EUR/100 kg/net

---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι
και το στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 70 %»

0207 32 15

0207 32 51

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5437

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1010

-- Συκώτια «φουά-γκρα», νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Χήνας
--- Πάπιας
-- Άλλα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα
----- Από χήνες

0207 34
0207 34 10
0207 34 90
0207 35

0207 35 11

--- Από φραγκόκοτες

110,5 EUR/100 kg/net

Ατελώς
Ατελώς

49,3 EUR/100 kg/net

48,1 EUR/100 kg/net

45,1 EUR/100 kg/net

51,3 EUR/100 kg/net

---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι, τα πόδια, το λαιμό, την καρδιά, το συκώτι και το
στομάχι, και που ονομάζονται «πάπιες 63 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

--- Από χήνες
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, αφαιματωμένες, όχι κενές, με το κεφάλι και τα πόδια, και που
ονομάζονται «χήνες 82 %»
---- Που παρουσιάζονται μαδημένες, κενές, χωρίς το κεφάλι και τα πόδια, με ή χωρίς την καρδιά και το
στομάχι, και που ονομάζονται «χήνες 75 %», ή που παρουσιάζονται διαφορετικά

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 33 90

0207 33 59

0207 33 51

0207 33 19

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5438

56,4 EUR/100 kg/net

52,9 EUR/100 kg/net

54,2 EUR/100 kg/net

26,9 EUR/100 kg/net

18,7 EUR/100 kg/net

86,5 EUR/100 kg/net

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα
------ Από πάπιες

------ Από χήνες

------ Από φραγκόκοτες

----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

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

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια
------ Από χήνες

0207 35 21

0207 35 23

0207 35 25

0207 35 31

0207 35 41

0207 35 51

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1011

128,3 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από πάπιες ή φραγκόκοτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 35 15

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5439

66 EUR/100 kg/net

123,2 EUR/100 kg/net

6,4
18,7 EUR/100 kg/net

----- Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»

----- Άλλα

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια άλλα από τα συκώτια «φουά-γκρα»
---- Άλλα

0207 35 63

0207 35 71

0207 35 79

0207 35 91
0207 35 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1012

46,3 EUR/100 kg/net

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

0207 35 61

-- Άλλα, κατεψυγμένα
--- Τεμάχια
---- Χωρίς κόκαλα

69,7 EUR/100 kg/net

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Από χήνες

0207 36

115,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Από χήνες ή φραγκόκοτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 35 53

ΣΟ 2008

0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5440

56,4 EUR/100 kg/net

52,9 EUR/100 kg/net

54,2 EUR/100 kg/net
26,9 EUR/100 kg/net

18,7 EUR/100 kg/net

---- Με κόκαλα
----- Μισά ή τέταρτα
------ Από πάπιες

------ Από χήνες

------ Από φραγκόκοτες
----- Φτερούγες ολόκληρες, έστω και χωρίς τα άκρα

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

0207 36 21

0207 36 23

0207 36 25
0207 36 31

0207 36 41

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1013

128,3 EUR/100 kg/net

----- Από πάπιες ή φραγκόκοτες

0207 36 15

----- Στήθια και τεμάχια από στήθια

110,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Από χήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 36 11

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5441

69,7 EUR/100 kg/net

46,3 EUR/100 kg/net

66 EUR/100 kg/net
123,2 EUR/100 kg/net

----- Μηροί και τεμάχια μηρών
------ Από χήνες

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

----- Μέρη με την ονομασία «paletots χήνας ή πάπιας»
----- Άλλα

--- Παραπροϊόντα
---- Συκώτια
----- Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας
----- Συκώτια (φουά-γκρα) πάπιας
----- Άλλα

0207 36 61

0207 36 63

0207 36 71
0207 36 79

0207 36 81
0207 36 85
0207 36 89

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1014

115,5 EUR/100 kg/net

------ Από πάπιες ή φραγκόκοτες

0207 36 53

Ατελώς
Ατελώς
6,4

86,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Από χήνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 36 51

ΣΟ 2008

0
0
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5442

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1015

Άλλα κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα
- Κουνελιών ή λαγών
-- Κουνελιών κατοικιδίων
-- Άλλα
- Πρωτευόντων
- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων
(θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)
-- Κρέατα φάλαινας
-- Άλλα
- Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
- Άλλα
-- Περιστεριών κατοικιδίων
-- Κυνηγιού, άλλα από κουνελιών ή λαγών
-- Κρέατα φώκιας
-- Ταράνδων
-- Πόδια βατράχων
-- Άλλα

0208
0208 10
0208 10 10
0208 10 90
0208 30 00
0208 40

0208 40 10
0208 40 90
0208 50 00
0208 90
0208 90 10
0208 90 30
0208 90 55
0208 90 60
0208 90 70
0208 90 95

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0207 36 90

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0
0
0
0

6,4
Ατελώς
6,4
9
6,4
9

0
0
0

ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

6,4
9
9

6,4
Ατελώς
9

18,7 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5443

0210 11 31
0210 11 39
0210 11 90
0210 12

0210 11 11
0210 11 19

0210 11

0209 00 11
0209 00 19
0209 00 30
0209 00 90
0210

0209 00

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1016

- Λαρδί
-- Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη, κατεψυγμένο, αλατισμένο ή σε άρμη
-- Αποξεραμένο ή καπνιστό
- Λίπος χοιρινό
- Λίπος πουλερικών
Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξεραμένα ή καπνιστά. Αλεύρια και
σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα σφαγίων
- Κρέατα χοιροειδών
-- Χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών, με κόκαλα
--- Χοίρων κατοικιδίων
---- Αλατισμένα ή σε άρμη
----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών
----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
---- Αποξεραμένα ή καπνιστά
----- Χοιρομέρια (ζαμπόν) και τεμάχια αυτών
----- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
--- Άλλα
-- Κοιλιακή χώρα (πανσέτα) - entrelardés - και τεμάχια αυτής
--- Χοίρων κατοικιδίων

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

151,2 EUR/100 kg/net
119 EUR/100 kg/net
15,4

77,8 EUR/100 kg/net
60,1 EUR/100 kg/net

21,4 EUR/100 kg/net
23,6 EUR/100 kg/net
12,9 EUR/100 kg/net
41,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0
0

0
0

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5444

0210 19 81
0210 19 89
0210 19 90
0210 20
0210 20 10

0210 19 60
0210 19 70

0210 19 10
0210 19 20
0210 19 30
0210 19 40
0210 19 50

0210 12 11
0210 12 19
0210 12 90
0210 19

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1017

---- Αλατισμένα ή σε άρμη
---- Αποξεραμένα ή καπνιστά
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Χοίρων κατοικιδίων
---- Αλατισμένα ή σε άρμη
----- Μισά σφάγια μπέικον ή τρία τέταρτα μπροστινό
----- Τρία τέταρτα πισινό ή μεσαίο
----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών
----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
----- Άλλα
---- Αποξεραμένα ή καπνιστά
----- Μπροστινά μέρη και τεμάχια μπροστινών μερών
----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα και τεμάχια αυτής
----- Άλλα
------ Χωρίς κόκαλα
------ Άλλα
--- Άλλα
- Κρέατα βοοειδών
-- Με κόκαλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0

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

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

151,2 EUR/100 kg/net
151,2 EUR/100 kg/net
15,4

119 EUR/100 kg/net
149,6 EUR/100 kg/net

68,7 EUR/100 kg/net
75,1 EUR/100 kg/net
60,1 EUR/100 kg/net
86,9 EUR/100 kg/net
86,9 EUR/100 kg/net

46,7 EUR/100 kg/net
77,8 EUR/100 kg/net
15,4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5445

0210 99 41
0210 99 49

0210 99 21
0210 99 29
0210 99 31
0210 99 39

0210 99 10

0210 93 00
0210 99

0210 91 00
0210 92 00

0210 20 90

ΣΟ 2008

--- Παραπροϊόντα
---- Χοίρων κατοικιδίων
----- Συκώτια
----- Άλλα
---- Βοοειδών

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1018

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλεύρια και οι σκόνες, βρώσιμα, από κρέατα ή παραπροϊόντα
σφαγίων
-- Πρωτευόντων
-- Φαλαινών, δελφινιών και φωκαινών (θηλαστικά της τάξης των κητοειδών). Τριχεχίδων και αλλικορίδων
(θηλαστικά της τάξης των σειρηνοειδών)
-- Ερπετών (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες)
-- Άλλα
--- Κρέατα
---- Αλόγων, αλατισμένα ή σε άρμη ή και αποξεραμένα
---- Προβατοειδών και αιγοειδών
----- Με κόκαλα
----- Χωρίς κόκαλα
---- Ταράνδων
---- Άλλα

-- Χωρίς κόκαλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

64,9 EUR/100 kg/net
47,2 EUR/100 kg/net

222,7 EUR/100 kg/net
311,8 EUR/100 kg/net
15,4
130 EUR/100 kg/net

6,4

15,4

15,4
15,4

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
0
0
ΔΠ_Πουλερικά
(16 000 – 20 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5446

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

Ψάρια ζωντανά
- Ψάρια για διακόσμηση
-- Γλυκού νερού
-- Θάλασσας
- Άλλα ψάρια ζωντανά
-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster
--- Άλλες

03

0301
0301 10
0301 10 10
0301 10 90

0301 91 10
0301 91 90

0301 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1019

----- Άλλα
---- Προβατοειδών και αιγοειδών
---- Άλλα
----- Συκώτια πουλερικών
------ Συκώτια (φουά-γκρα) χήνας ή πάπιας, αλατισμένα ή σε άρμη
------ Άλλα
----- Άλλα
--- Αλεύρια και σκόνες, κρεάτων ή παραπροϊόντων, βρώσιμα

0210 99 59
0210 99 60

0210 99 71
0210 99 79
0210 99 80
0210 99 90

----- Στύλοι διαφράγματος και διάφραγμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0210 99 51

ΣΟ 2008

8
12

Ατελώς
7,5

Ατελώς
6,4
15,4
15,4 + 303,4 EUR/100
kg/net

15,4 + 303,4 EUR/100
kg/net
12,8
15,4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5447

---- Άλλα
--- Θάλασσας
Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304

- Σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

0301 99 19
0301 99 80
0302

0302 11

12
2

--- Άλλες
-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί
Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

0302 11 80
0302 12 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1020

8
12

--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster
--- Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το
τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

8
16

2

Ατελώς
8
16
16

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0302 11 10
0302 11 20

0301 99 11

-- Χέλια (Anquilla spp.)
-- Κυπρίνοι
-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)
-- Tόνοι κόκκινοι του νότου Νότου (Thunnus maccoyii)
-- Άλλα
--- Γλυκού νερού
---- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0301 92 00
0301 93 00
0301 94 00
0301 95 00
0301 99

ΣΟ 2008

0
0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5448

15
7,5
15

15
15

--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)

-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)

-- Γλώσσες (Solea spp.)

-- Άλλα

--- Γλώσσες λεπιδωτές (Lepidorhombus spp.)

--- Άλλα

0302 21 90

0302 22 00

0302 23 00

0302 29

0302 29 10

0302 29 90

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

--- Άλλοι

-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

--- Άλλοι

-- Παλαμίδες (listaos ή bonites)

0302 31 10

0302 31 90

0302 32

0302 32 10

0302 32 90

0302 33

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1021

-- Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

0302 31

22

Ατελώς

22

Ατελώς

8

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

0302 21 30

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

8

--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

0302 21 10

8

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

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

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 21

0302 19 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5449

0302 50 10
0302 50 90

0302 33 10
0302 33 90
0302 34
0302 34 10
0302 34 90
0302 35
0302 35 10
0302 35 90
0302 36
0302 36 10
0302 36 90
0302 39
0302 39 10
0302 39 90
0302 40 00
0302 50

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1022

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
--- Άλλες
-- Τόνοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
--- Άλλοι
-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
--- Άλλοι
-- Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
--- Άλλοι
-- Άλλοι
--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604
--- Άλλοι
- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
- Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και
σπέρματα
-- Του είδους Gadus morhua
-- Άλλοι
- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0
0
0
0
0

Ατελώς
22
Ατελώς
22
Ατελώς
22
15

0
0

0
0

Ατελώς
22

12
12

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς
22

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5450

7,5
20

6
6
8

15
15

-- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

-- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

-- Σκουαλίδες

--- Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

--- Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

--- Άλλες

-- Χέλια (Anguilla spp.)

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

-- Άλλα

0302 63 00

0302 64 00

0302 65

0302 65 20

0302 65 50

0302 65 90

0302 66 00

0302 67 00

0302 68 00

0302 69

---- Κυπρίνοι

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1023

7,5

-- Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

0302 62 00

0302 69 11

13

--- Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

0302 61 80

--- Γλυκού νερού

15

--- Σαρδέλες του γένους Sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

0302 61 30

8

Ατελώς

23

--- Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

0302 61 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 61

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5451

----- Άλλα

0302 69 25

7,5
7,5
7,5
15
15

---- Γάδοι (Merlangius merlangus)

---- Μουρούνες (Molva spp.)

---- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

---- Γαύροι (Engraulis spp.)

---- Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

0302 69 41

0302 69 45

0302 69 51

0302 69 55

0302 69 61

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1024

------ Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius
paradoxus)

----- Μπακαλιάροι του γένους Merluccius
15

12

---- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

0302 69 35

0302 69 66

7,5

----- Άλλοι

0302 69 33

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

7,5

----- Του είδους Sebastes marinus

22

Ατελώς

8

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0302 69 31

---- Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

----- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

---- Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis]
που αναφέρονται στην παραπάνω διάκριση 0302 33

--- Θάλασσας

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 69 21

0302 69 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5452

15
15
15
15
7,5
7,5
15
7,5
15
15
15
10

------ Άλλα

----- Μπακαλιάροι του γένους Urophycis

---- Λέστιες (Brama spp.)

---- Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

---- Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

---- Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

---- Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

---- Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

---- Λαυράκια (Dicentrarchus labrax)

---- Τσιπούρες (Sparus aurata)

---- Άλλα

- Συκώτια, αυγά και σπέρματα

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

0302 69 68

0302 69 69

0302 69 75

0302 69 81

0302 69 85

0302 69 86

0302 69 91

0302 69 92

0302 69 94

0302 69 95

0302 69 99

0302 70 00

0303

2

-- Άλλα

0303 19 00
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- Άλλα σολομοειδή, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

2

-- Κόκκινοι σολομοί (Oncorhynchus nerka)

0303 11 00

- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), με εξαίρεση τα
συκώτια, αυγά και σπέρματα

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0302 69 67

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5453

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1026

0
0
0

7,5
7,5
15

--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)
--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
--- Γλωσσοειδή Ειρηνικού (Hippoglossus stenolepis)
-- Ζαγκέτες (Pleuronectes platessa)
-- Γλώσσες (Solea spp.)
-- Άλλα
--- Χειμάρρα η κοινή (Platichthys flesus)
--- Ψάρια του γένους Rhombosolea (ρομβόγλωσσα)
--- Άλλα
- Τόνοι (του γένους Thunnus), παλαμίδες (listaos ή bonites) [Euthynnus (Katsuwonus) pelamis], με εξαίρεση
τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

0303 31 10
0303 31 30
0303 31 90
0303 32 00
0303 33 00
0303 39
0303 39 10
0303 39 30
0303 39 70

0

0
0
0
0
0

9

-- Άλλα
- Πλατύψαρα (Pleuronectides, Bothides, Cynoglossides, Soleides, Scophthalmides και Citharides), με
εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα
-- Γλωσσοειδή (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis)

0303 29 00

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

7,5
7,5
15
15
7,5

12
2

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

0303 21 80
0303 22 00

0303 31

9
12

--- Των ειδών Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster
--- Των ειδών Oncorhynchus mykiss, με κεφάλι και βράγχια, κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1,2 kg το
τεμάχιο, ή αποκεφαλισμένες, χωρίς βράγχια και κενές, που ζυγίζουν περισσότερο από 1 kg το τεμάχιο

0303 21 10
0303 21 20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 21

ΣΟ 2008

5454

Ατελώς

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Τόνοι με κίτρινα πτερύγια (Thunnus albacares)

0303 41 19

0303 41 90

0303 42

Ατελώς

----- Άλλοι

0303 42 18

Ατελώς

----- Άλλοι

0303 42 38

-- Παλαμίδες (listaos ή bonites)

0303 43

---- Ολόκληρες
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Ατελώς

22

--- Άλλοι

0303 42 90

0303 43 11

Ατελώς

----- Άλλοι

0303 42 58

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 52

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

Ατελώς

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 32

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

Ατελώς

----- Που ζυγίζουν περισσότερο από 10 kg το τεμάχιο

0303 42 12

---- Ολόκληροι

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 41 13

22

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Ολόκληροι

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

-- Τόνοι λευκοί ή μακροπτερύγιοι (Thunnus alalunga)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 41 11

0303 41

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5455

--- Άλλες

-- Τόνοι κόκκινοι μεγαλόφθαλμοι (Thunnus obesus)

0303 43 90

0303 44

Ατελώς

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Τόνοι κόκκινοι (Thunnus thynnus)

0303 44 19

0303 44 90

0303 45

Ατελώς

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

-- Τόνοι κόκκινοι του νότου (Thunnus maccoyii)

0303 45 19

0303 45 90

0303 46

Ατελώς

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 46 13
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Ατελώς

---- Ολόκληροι

0303 46 11

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 45 13

22

Ατελώς

---- Ολόκληροι

0303 45 11

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 44 13

22

Ατελώς

---- Ολόκληροι

0303 44 11

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

Ατελώς

---- Άλλες (π.χ. αποκεφαλισμένες)

0303 43 19
22

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Κενές, χωρίς βράγχια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 43 13

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5456

--- Άλλοι

-- Άλλοι

0303 46 90

0303 49

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ατελώς

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

--- Άλλοι

0303 49 39

0303 49 80

12
12

--- Του είδους Gadus morhua

--- Του είδους Gadus ogac

--- Του είδους Gadus macrocephalus

0303 52 10

0303 52 30

0303 52 90

15

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

0303 62 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1029

- Άλλα ψάρια, με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

7,5

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

0303 61 00

- Ξιφίας (Xiphias gladius) και μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.), με εξαίρεση τα συκώτια,
αυγά και σπέρματα

12

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

0303 52

15

-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0303 51 00

- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii) και μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus
macrocephalus), με εξαίρεση τα συκώτια, αυγά και σπέρματα

Ατελώς

---- Κενοί, χωρίς βράγχια

0303 49 33

22

Ατελώς

---- Ολόκληροι

22

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0303 49 31

--- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

---- Άλλοι (π.χ. αποκεφαλισμένοι)

0303 46 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5457

7,5
7,5

20
15

6
6
8

-- Καλλαρίες (Melanogrammus aeglefinus)

-- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)

-- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus

--- Του είδους Scomber australasicus

-- Σκουαλίδες

--- Σκυλόψαρα (Squalus acanthias)

--- Ρίνες (Scyliorhinus spp.)

--- Άλλα

-- Χέλια (Anguilla spp.)

-- Λαυράκια (λύκοι) (Dicentrarchus labrax, Dicentrarchus punctatus)

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

0303 72 00

0303 73 00

0303 74

0303 74 30

0303 74 90

0303 75

0303 75 20

0303 75 50

0303 75 90

0303 76 00

0303 77 00

0303 78
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13

--- Σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

0303 71 80

--- Μερλούκιοι του γένους Merluccius

15

--- Σαρδέλες του είδους sardinops. Φρίσσες (Sardinella spp.)

0303 71 30

15

Ατελώς

23

--- Σαρδέλες του είδους Sardina pilchardus

0303 71 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Σαρδέλες (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), φρίσσες (Sardinella spp.), σαρδελόρεγγες (Sprattus sprattus)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 71

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5458

15
15
15
15

---- Μπακαλιάροι της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

---- Μπακαλιάροι της Αυστραλίας (Merluccius australis)

---- Άλλα

--- Μερλούκιοι του γένους Urophycis

-- Άλλα

0303 78 12

0303 78 13

0303 78 19

0303 78 90

0303 79

8

---- Άλλα

0303 79 19

----- Του είδους Sebastes marinus
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----- Άλλα

0303 79 31

0303 79 35

Ατελώς

------ Άλλα (π.χ. αποκεφαλισμένα)

0303 79 29

---- Σκορπιοί του Βορρά ή σεβαστοί (Sebastes spp.)

Ατελώς

------ Κενά, χωρίς βράγχια

0303 79 23

7,5

22

Ατελώς

------ Ολόκληρα

0303 79 21

----- Που προορίζονται για βιομηχανική παραγωγή των προϊόντων που υπάγονται στην κλάση 1604

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

--- Θάλασσας

8

---- Κυπρίνοι

0303 79 11

--- Γλυκού νερού

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Μπακαλιάροι της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάροι του Ακρωτηρίου (Merluccius
paradoxus)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 78 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5459

7,5
7,5
15
10
15
15
15
15
7,5
7,5
15
7,5
7,5
7,5
15

---- Γάδοι (Merlangius merlangus)

---- Μουρούνες (Molva spp.)

---- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius pollachius)

---- Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor

---- Γαύροι (Engraulis spp.)

---- Σπαρίδες θάλασσας (λιθρίνια, φαγκριά, συναγρίδες κ.λπ.) των ειδών Dentex dentex και Pagellus spp.

---- Λέστιες (Brama spp.)

---- Βατραχόψαρα (Lophius spp.)

---- Γάδοι του είδους poutassou (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

---- Προσφυγάκι της Αυστραλίας (Micromesistius australis)

---- Σαυρίδια (Caranx trachurus, Trachurus trachurus)

---- Γρεναδιέρος της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

---- Κοκκινοφίδιο (Genypterus blacodes)

---- Ψάρια των ειδών Pelotreis flavilatus και Peltorhamphus novaezelandiae

---- Άλλα

- Συκώτια, αυγά και σπέρματα

-- Αυγά ψαριών και σπέρματα ψαριών για την παρασκευή δεσοξυριβονουκλεϊνικού οξέος ή θειικής
προταμίνης

-- Άλλα

0303 79 45

0303 79 51

0303 79 55

0303 79 58

0303 79 65

0303 79 71

0303 79 75

0303 79 81

0303 79 83

0303 79 85

0303 79 91

0303 79 92

0303 79 93

0303 79 94

0303 79 98

0303 80

0303 80 10

0303 80 90
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12

---- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

0303 79 41

10

Ατελώς

7,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0303 79 37

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5460

15

--- Φιλέτα

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

-- Άλλα

0304 12 10

0304 12 90

0304 19

9

----- Άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 19 19
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12

------ Άλλα

0304 19 17

---- Άλλα

12

------ Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

0304 19 15

----- Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita και Oncorhynchus gilae

----- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών
Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

---- Ψαριών γλυκού νερού
2

18

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

0304 12

0304 19 13

15

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

0304 11 90

--- Φιλέτα

18

--- Φιλέτα

0304 11 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

- Νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 11

0304

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5461

18

----- Άλλα

0304 19 39

15

----- Άλλα

0304 19 99
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---- Από πέστροφες των ειδών Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus
aguabonita και Oncorhynchus gilae

---- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών
Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho)

2

-- Άλλα

0304 29

0304 29 13

15

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

0304 22 00

--- Ψαριών γλυκού νερού

7,5

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

0304 21 00

- Φιλέτα κατεψυγμένα

15

----- Πλευρά ρέγγας

0304 19 97

---- Άλλα

---- Ψαριών γλυκού νερού

8

18

----- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

0304 19 35

0304 19 91

18

----- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

0304 19 33

--- Άλλες σάρκες ψαριών (έστω και αλεσμένες)

18

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus
saida

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 19 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5462

12
9

----- Άλλα

---- Άλλων ψαριών γλυκού νερού

0304 29 17

0304 29 19

7,5
7,5
7,5

----- Άλλα

---- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

---- Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

0304 29 29

0304 29 31

0304 29 33

7,5
18

---- Μουρουνών (Molva spp.)

---- Τόνων (του γένους Thunnus) και ψαριών του γένους Euthynnus

0304 29 43

0304 29 45

----- Του είδους Scomber australasicus
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15

7,5

---- Γάδων (Merlangius merlangus)

0304 29 41

0304 29 51

7,5

----- Άλλοι

0304 29 39

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

7,5

----- Του είδους Sebastes marinus

0304 29 35

---- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

7,5

----- Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

0304 29 21

---- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus
saida

--- Άλλα

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Των ειδών Oncorhynchus mykiss που ζυγίζουν περισσότερο από 400 g το τεμάχιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 29 15

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5463

7,5
6,1
7,5

------ Μπακαλιάρων της Αργεντινής (Merluccius hubbsi)

------ Άλλων

----- Μερλουκίων του γένους Urophycis

0304 29 56

0304 29 58

0304 29 59

7,5
7,5
15
15
15
13,7
7,5
15

---- Ζαγκετών (Pleuronectes platessa)

---- Χειμάρρας της κοινής (Platichthys flesus)

---- Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

---- Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

---- Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

---- Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)

---- Γρεναδιέρων της Νέας Ζηλανδίας (Macruronus novaezelandiae)

---- Άλλων

0304 29 71

0304 29 73

0304 29 75

0304 29 79

0304 29 83

0304 29 85

0304 29 91

0304 29 99
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7,5

----- Άλλων σκουαλίδων

0304 29 69

- Άλλα

7,5

----- Σκυλόψαρων και ρινών (Squalus acanthias και Scyliorhinus spp.)

0304 29 61

---- Σκουαλίδων

7,5

15

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Μπακαλιάρων της Νότιας Αφρικής (Merluccius capensis) και μπακαλιάρων του Ακρωτηρίου
(Merluccius paradoxus)

----- Μερλουκίων του γένους Merluccius

---- Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

----- Άλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 29 55

0304 29 53

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5464

--- Σουρίμι

0304 99 10

8

----- Σκορπιών του Βορρά ή σεβαστών (Sebastes spp.)

0304 99 29

7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
15
15
7,5
7,5

------ Μπακαλιάρων του είδους Gadus morhua

------ Άλλα

----- Γάδων μαύρων (Pollachius virens)

----- Καλλαριών (Melanogrammus aeglefinus)

----- Μερλουκίων (Merluccius spp., Urophycis spp.)

----- Γλωσσών λεπιδωτών (Lepidorhombus spp.)

----- Λεστιών (Brama spp.)

----- Βατραχόψαρων (Lophius spp.)

----- Γάδων του είδους poutassous (Micromesistius poutassou ή Gadus poutassou)

0304 99 33

0304 99 39

0304 99 41

0304 99 45

0304 99 51

0304 99 55

0304 99 61

0304 99 65

0304 99 71

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1037

7,5

------ Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus

0304 99 31

----- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus
saida

15

8

----- Ρεγγών (Clupea harengus, Clupea pallasii)

---- Άλλων

---- Ψαριών γλυκού νερού

0304 99 23

0304 99 21

-- Άλλα

0304 99

--- Άλλων

7,5

-- Μπακαλιάροι της Ανταρκτικής (Dissostichus spp.)

0304 92 00

14,2

7,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ξιφίας (Xiphias gladius)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0304 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5465

15
16

-- Γλωσσοειδών μαύρων (Reinhardtius hippoglossoides), αλατισμένα ή σε άρμη

-- Άλλων
- Ψάρια καπνιστά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φιλέτα
-- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha ,Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou, Oncorhynchus rhodurus), σολομοί Ατλαντικού
(Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)
-- Άλλα
--- Γλωσσοειδή μαύρα (Reinhardtius hippoglossoides)

0305 30 50

0305 30 90

0305 42 00
0305 49
0305 49 10

0305 41 00

0305 30 11
0305 30 19
0305 30 30
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13

- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών, κατάλληλα για τη
διατροφή των ανθρώπων
- Συκώτια, αυγά και σπέρματα ψαριών, αποξεραμένα, καπνιστά, αλατισμένα ή σε άλμη
- Φιλέτα ψαριών αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη αλλά όχι καπνιστά
-- Μπακαλιάρων (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) και ψαριών του είδους Boreogadus
saida
--- Μπακαλιάρων του είδους Gadus macrocephalus
--- Άλλων
-- Σολομών Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομών
Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομών του Δούναβη (Hucho hucho), αλατισμένα ή σε άρμη

0305 10 00

0
0

15

0

0

0

0
0
0

0

0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10

13

16
20
15

11

7,5
7,5

----- Γάδων της Αλάσκας (Theragra chalcogramma)
----- Άλλων
Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος. Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ψαριών,
κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0304 99 75
0304 99 99
0305

0305 20 00
0305 30

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5466

14
14

14
14

--- Σκουμπριά (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

--- Πέστροφες (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache και Oncorhynchus chrysogaster)

--- Χέλια (Anguilla spp.)

--- Άλλα

0305 49 30

0305 49 45

0305 49 50

0305 49 80

13

--- Αποξεραμένοι, μη αλατισμένοι

--- Αποξεραμένοι και αλατισμένοι

-- Άλλα

0305 51 10

0305 51 90

0305 59

10
15
12

--- Γαύροι (Engraulis spp.)

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

--- Άλλα

0305 59 50

0305 59 70

0305 59 80

-- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1039

12

12

--- Ρέγγες (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0305 59 30

0305 61 00

13

---- Αποξεραμένα και αλατισμένα

0305 59 19

- Ψάρια αλατισμένα, αλλά όχι αποξεραμένα ούτε καπνιστά, και ψάρια σε άρμη

13

---- Αποξεραμένα, μη αλατισμένα

0305 59 11

--- Ψάρια του είδους Boreogadus saida

13

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

0305 51

- Ψάρια αποξεραμένα, έστω και αλατισμένα αλλά όχι καπνιστά

16

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0305 49 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5467
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--- Άλλα
Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα,
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Μαλακόστρακα με το όστρακό τους, βρασμένα σε νερό ή ατμό, έστω
και διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Αλεύρια, σκόνες και
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) μαλακοστράκων, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων
- Κατεψυγμένα
-- Καραβίδες (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)
--- Ουρές καραβίδων
--- Άλλα
-- Αστακοί (Homarus spp.)
--- Ολόκληροι
--- Άλλοι
-- Γαρίδες
--- Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae
--- Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon

0305 69 80
0306

0306 11
0306 11 10
0306 11 90
0306 12
0306 12 10
0306 12 90
0306 13
0306 13 10
0306 13 30

-- Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
-- Γαύροι (Engraulis spp.)
-- Άλλα
--- Ψάρια του είδους Boreogadus saida
--- Γλωσσοειδή Ατλαντικού (Hippoglossus hippoglossus)
--- Σολομοί Ειρηνικού (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou και Oncorhynchus rhodurus), σολομοί
Ατλαντικού (Salmo salar) και σολομοί του Δούναβη (Hucho hucho)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0305 62 00
0305 63 00
0305 69
0305 69 10
0305 69 30
0305 69 50

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0

12,5
12,5
6
16
12
18

0

0
0
0

13
15
11

12

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

13
10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5468

12

7,5
7,5
7,5

7,5
12
12

--- Άλλες

-- Καβούρια

--- Καβούρια των ειδών Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. και Callinectes sapidus

--- Καβούρια του είδους Cancer pagurus

--- Άλλα

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

--- Καραβίδες του γλυκού νερού

--- Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)

--- Άλλα

0306 13 80

0306 14

0306 14 10

0306 14 30

0306 14 90

0306 19

0306 19 10

0306 19 30

0306 19 90

--- Ζωντανοί

0306 22 10

8
10

---- Ολόκληροι

---- Άλλοι

-- Γαρίδες

0306 22 99

0306 23

8

0306 22 91
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-- Αστακοί (Homarus spp.)

0306 22

--- Άλλοι

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

0306 21 00

12,5

12

--- Γαρίδες του γένους Penaeus

0306 13 50

- Μη κατεψυγμένα

12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Κόκκινες γαρίδες (Parapenaeus longirostris)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0306 13 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5469

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 21 00

0307 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1042

- Στρείδια
-- Επίπεδα στρείδια (Ostrea spp.) ζωντανά, που δεν ζυγίζουν μαζί με το όστρακο περισσότερο από 40 g ανά
τεμάχιο
-- Άλλα
- Όστρακα Saint-Jacques ή χτένια, σχοίνικλοι, άλλα όστρακα των γενών Pecten, Chlamys ή Placopecten

8

9

Ατελώς

7,5
12
12

0

0

0

0
0
0

0
0

7,5
7,5

0307 10
0307 10 10

0306 29 10
0306 29 30
0306 29 90
0307

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

18
18
12

12

--- Γαρίδες της οικογένειας Pandalidae
--- Γαρίδες γκρίζες του γένους Crangon
---- Νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη ή βρασμένες σε νερό ή ατμό
---- Άλλες
--- Άλλες
-- Καβούρια
--- Καβούρια του είδους Cancer pagurus
--- Άλλα
-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων
--- Καραβίδες του γλυκού νερού
--- Μικροί αστακοί Νορβηγίας (Nephrops norvegicus)
--- Άλλα
Μαλάκια, έστω και χωρισμένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα μαλακόστρακα και τα
μαλάκια, ζωντανά, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη.
Αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων
από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

0306 23 10

0306 23 31
0306 23 39
0306 23 90
0306 24
0306 24 30
0306 24 80
0306 29

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5470

--- Mytilus spp.

--- Perna spp.

-- Άλλα

--- Mytilus spp.

--- Perna spp.

0307 31 10

0307 31 90

0307 39

0307 39 10

0307 39 90

--- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

0307 41 10

8

---- Άλλα

0307 41 99
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6

---- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

8

8

10

8

0307 41 91

--- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 41

- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.). Καλαμάρια γενικά
(Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 31
10

8

--- Άλλα

0307 29 90

- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)

8

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

0307 29 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0307 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5471

8
8

------ Άλλα

----- Άλλες

0307 49 11

0307 49 18

6
6
8

------ Άλλα

----- Ommastrephes sagittatus

----- Άλλα

0307 49 38

0307 49 51

0307 49 59
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8

----- Άλλα

0307 49 99

- Χταπόδια (Octopus spp.)

6

----- Loligo spp., Ommastrephes sagittatus

0307 49 91

---- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

---- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

8

6

------ Καλαμάρια του είδους Loligo patagonica

0307 49 35

0307 49 71

6

------ Καλαμάρια του είδους Loligo pealei

0307 49 33

--- Άλλα

6

------ Καλαμάρια του είδους Loligo vulgaris

0307 49 31

----- Loligo spp.

---- Καλαμάρια γενικά (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

6

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

------ Sepiola rondeleti

----- Του γένους Sepiola

---- Σουπιές (Sepia officinalis, Rossia macrosoma) και σεπιόλες (Sepiola spp.)

--- Κατεψυγμένα

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0307 49 01

0307 49

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5472

--- Άλλα

- Σαλιγκάρια, άλλα από τα θαλασσινά

0307 59 90

0307 60 00

-- Άλλα

0307 99

11
11

---- Μέδουσες (Rhopilema spp.)

---- Άλλα

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ. ΑΥΓΑ ΠΤΗΝΩΝ. ΜΕΛΙ ΦΥΣΙΚΟ.
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

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

0307 99 15

0307 99 18

0307 99 90

04

0401

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1045

8

---- Χάβαρα ή αχιβάδες και άλλα είδη της οικογένειας Veneridae

0307 99 13

Ατελώς

8

---- Illex spp.

11

0307 99 11

--- Κατεψυγμένα

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0307 91 00

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται τα αλεύρια, οι σκόνες και τα συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες), ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα μαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των
ανθρώπων

8

--- Κατεψυγμένα

0307 59 10

Ατελώς

8

-- Άλλα

0307 59

8

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ζωντανά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0307 51 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5473

18,8 EUR/100 kg/net

17,9 EUR/100 kg/net

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

-- Που δεν υπερβαίνει το 3 %
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

--- Άλλα

0401 20

0401 20 11

0401 20 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1046

12,9 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

0401 10 90

-- Που υπερβαίνει το 3 %

13,8 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 1 %
-- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0401 10
0401 10 10

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5474

21,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

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

0401 20 99

0401 30

56,6 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

0401 30 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1047

-- Που υπερβαίνει το 21 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

57,5 EUR/100 kg/net

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

0401 30 11

-- Που δεν υπερβαίνει το 21 %

22,7 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0401 20 91

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5475

109,1 EUR/100 kg/net

183,7 EUR/100 kg/net

182,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

-- Που υπερβαίνει το 45 %
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

--- Άλλα

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

- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας σε βάρος λιπαρών ουσιών που δεν
υπερβαίνει το 1,5 %
-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0401 30 39

0401 30 91

0401 30 99

0402

0402 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1048

110 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0401 30 31

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5476

135,7 EUR/100 kg/net

130,4 EUR/100 kg/net

-- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

--- Άλλα

- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
υπερβαίνει το 1,5 %
-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

---- Άλλα
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 11 %

0402 10 91

0402 10 99

0402 21

0402 21 11

0402 21 17

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1049

118,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

0402 10 19

1,19 EUR/kg + 21
EUR/100 kg/net

1,19 EUR/kg + 27,5
EUR/100 kg/net

125,4 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 10 11

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5477

161,9 EUR/100 kg/net

---- Άλλα

-- Άλλα
--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 27 %
---- Γάλατα ειδικά, με την ονομασία «για βρέφη», σε δοχεία κλεισμένα στεγανά, καθαρού περιεχομένου που
δεν υπερβαίνει τα 500 g και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 %

0402 21 91

0402 21 99

0402 29

----- Άλλα

0402 29 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1050

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %

---- Άλλα
----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 29 15

1,31 EUR/kg + 16,8
EUR/100 kg/net

1,31 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

1,31 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

167,2 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 27 %
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

0402 29 11

130,4 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 11 % αλλά δεν υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 21 19

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5478

1,62 EUR/kg + 16,8
EUR/100 kg/net

---- Άλλα

0402 29 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1051

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

110 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 8 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 10 %

0402 91 30

0402 91 51

43,4 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 8 %

0402 91 10

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

34,7 EUR/100 kg/net

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

0402 91

- Άλλα

1,62 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 29 91

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5479

183,7 EUR/100 kg/net

182,8 EUR/100 kg/net

57,2 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

---- Άλλα

-- Άλλα
--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 9,5 %

0402 91 91

0402 91 99

0402 99
0402 99 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1052

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 9,5 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 45 %

109,1 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 91 59

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5480

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 45 %
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

---- 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 άλλων
γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου

- Γιαούρτια
-- Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου
--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

0402 99 91

0402 99 99

0403

0403 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1053

1,08 EUR/kg + 18,5
EUR/100 kg/net

---- Άλλα

0402 99 39

1,81 EUR/kg + 18,5
EUR/100 kg/net

1,81 EUR/kg + 19,4
EUR/100 kg/net

1,08 EUR/kg + 19,4
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2,5 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0402 99 31

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5481

---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1054

0,17 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

59,2 EUR/100 kg/net

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 19

0403 10 31

24,4 EUR/100 kg/net

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 10 13

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

20,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 10 11

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5482

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

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

-- Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου
--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
προέρχονται από το γάλα
---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

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

---- Που υπερβαίνει το 27 %

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα
---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1055

0,54 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 39

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

8,3 + 95 EUR/100
kg/net

0,20 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 10 33

ΣΟ 2008

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)
ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)
ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5483

100,4 EUR/100 kg/net

135,7 EUR/100 kg/net

167,2 EUR/100 kg/net

- Άλλα
-- Μη αρωματισμένα και χωρίς προσθήκη φρούτων ή κακάου
--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές
---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

---- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες
----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0403 90

0403 90 11

0403 90 13

0403 90 19

0403 90 31

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1056

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

---- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 10 99

0,95 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 10 93

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)
ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5484

1,62 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0403 90 39

24,4 EUR/100 kg/net

59,2 EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

----- Που υπερβαίνει το 6 %

0403 90 53

0403 90 59

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1057

---- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

20,5 EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

0403 90 51

--- Άλλα
---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

1,31 EUR/kg + 22
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 90 33

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5485

0,54 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 6 %

-- Αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάου
--- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που
προέρχονται από το γάλα
---- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

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

0403 90 69

0403 90 71

0403 90 73

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1058

0,20 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

0403 90 63

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

8,3 + 95 EUR/100
kg/net

0,17 EUR/kg + 21,1
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 90 61

ΣΟ 2008

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)
ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Γάλα και κρέμα
γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα
και γιαούρτια (8 000 –
10 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5486

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

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

---- Που υπερβαίνει το 3 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 6 %

---- Που υπερβαίνει το 6 %

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

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

0403 90 93

0403 90 99

0404

0404 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1059

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

-- Σε σκόνη, σε κόκκους ή σε άλλες στερεές μορφές

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

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

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει το 3 %

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

---- Που υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0403 90 91

0403 90 79

ΣΟ 2008

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

ΔΠ_Προϊόντα με
βάση το γάλα που έχει
υποστεί ζύμωση
(2 000 t)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5487

167,2 EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 06

135,7 EUR/100 kg/net
167,2 EUR/100 kg/net

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 14

0404 10 16

1,31 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net
1,62 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 1,5 % αλλά δε υπερβαίνει το 27 %

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 28

0404 10 32

1,31 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

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

0404 10 36

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1060

0,95 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 34

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

0,07 EUR/kg/net +
16,8 EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 26

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

100,4 EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 12

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

135,7 EUR/100 kg/net

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

0404 10 04

7 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 02

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5488

167,2 EUR/100 kg/net

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 54

135,7 EUR/100 kg/net
167,2 EUR/100 kg/net

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 10 58

0404 10 62

1,31 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

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

0404 10 74

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1061

0,07 EUR/kg/net +
16,8 EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 72

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες (περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

100,4 EUR/100 kg/net

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 10 56

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

135,7 EUR/100 kg/net

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

0404 10 52

0,07 EUR/kg/net

1,62 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

---- Που δεν υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

-- Άλλα

----- Που υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 48

0404 10 38

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5489

1,31 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net
1,62 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

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

----- Που υπερβαίνει το 27 %

- Άλλα

0404 10 82

0404 10 84

0404 90

135,7 EUR/100 kg/net

167,2 EUR/100 kg/net

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

--- Που υπερβαίνει το 27 %

0404 90 23

0404 90 29

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1062

-- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

100,4 EUR/100 kg/net

--- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

0404 90 21

-- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και περιεκτικότητας κατά βάρος σε πρωτεΐνες
(περιεκτικότητα σε άζωτο × 6,38)

0,95 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

1,62 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

---- Που υπερβαίνει το 15 % και περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες

----- Που υπερβαίνει το 27 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 10 78

0404 10 76

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5490

1,31 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

1,62 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

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

--- Που υπερβαίνει το 27 %

Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόμενες από το γάλα. Γαγακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

- Βούτυρο

0404 90 83

0404 90 89

0405

0405 10

189,6 EUR/100 kg/net

---- Άλλο

0405 10 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1063

189,6 EUR/100 kg/net

---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

0405 10 11

--- Φυσικό βούτυρο

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 85 %

0,95 EUR/kg/net + 22
EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Που δεν υπερβαίνει το 1,5 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0404 90 81

ΣΟ 2008

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Γάλα σε σκόνη
(1 500 – 5 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5491

189,6 EUR/100 kg/net

231,3 EUR/100 kg/net

9 + EA

9 + EA

189,6 EUR/100 kg/net

231,3 EUR/100 kg/net

231,3 EUR/100 kg/net

--- Βούτυρο από ορό γάλακτος

-- Άλλο

- Γαγακτικές λιπαρές ύλες για επάλειψη

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 39 % και κατώτερης του 60 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 60 % αλλά που δεν υπερβαίνει
το 75 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 75 % αλλά δεν υπερβαίνει το 80 %

- Άλλα

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή ανώτερης του 99,3 % και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε νερό που δεν υπερβαίνει το 0,5 %

-- Άλλα

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

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

0405 10 50

0405 10 90

0405 20

0405 20 10

0405 20 30

0405 20 90

0405 90

0405 90 10

0405 90 90

0406

0406 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1064

189,6 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Βούτυρο που έχει ανασυσταθεί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0405 10 30

ΣΟ 2008

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο που έχει
υποστεί επεξεργασία
(250 t)

ΔΠ_Βούτυρο που έχει
υποστεί επεξεργασία
(250 t)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Βούτυρο (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5492

- Τυριά τριμμένα ή σε σκόνη, κάθε τύπου

-- Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το
αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

-- Άλλα

- Τυριά λιωμένα, άλλα από τα τριμμένα ή σε σκόνη

-- Για την παρασκευή των οποίων δεν χρησιμοποιούνται άλλα τυριά, εκτός των emmental, gruyère και
appenzell και, ενδεχομένως, ως προσθήκη, του glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»),
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης κατώτερης
ή ίσης του 56 %

0406 20

0406 20 10

0406 20 90

0406 30

0406 30 10

215 EUR/100 kg/net

140,9 EUR/100 kg/net
140,9 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που υπερβαίνει το 36 %

- Τυριά που έχουν στη μάζα τους πράσινα στίγματα και άλλα τυριά με στίγματα για την παρασκευή των
οποίων έχει χρησιμοποιηθεί Penicillium roqueforti

-- Roquefort

-- Gorgonzola

-- Άλλα

- Άλλα τυριά

0406 30 90

0406 40

0406 40 10

0406 40 50

0406 40 90

0406 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1065

144,9 EUR/100 kg/net

---- Που υπερβαίνει το 48 %

0406 30 39

140,9 EUR/100 kg/net

139,1 EUR/100 kg/net

---- Που δεν υπερβαίνει το 48 %

144,9 EUR/100 kg/net

188,2 EUR/100 kg/net

0406 30 31

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 36 % και περιεκτικότητας σε
λιπαρές ουσίες κατά βάρος ξερής ύλης

-- Άλλα

221,2 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

0406 10 80

7,7

185,2 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 %

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 10 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5493

171,7 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net

--- Fromage fribourgeois, vacherin mont d'or και tête de moine

--- Τυριά τύπου glaris με χορταρικά (με την ονομασία «schabziger»), παρασκευασμένα με βάση το
αποκορυφωμένο γάλα και με προσθήκη λεπτοαλεσμένων χορταρικών

--- Cheddar

--- Edam

--- Tilsit

--- Butterkäse

--- Kashkaval

--- Φέτα

--- Κεφαλοτύρι

--- Finlandia

--- Jarlsberg

0406 90 18

0406 90 19

0406 90 21

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 29

0406 90 32

0406 90 35

0406 90 37

0406 90 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1066

171,7 EUR/100 kg/net

--- Bergkäse, appenzell

0406 90 17

--- Άλλα

171,7 EUR/100 kg/net

--- Gruyère, sbrinz

0406 90 15

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

167,1 EUR/100 kg/net

7,7

171,7 EUR/100 kg/net

167,1 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Emmental

-- Άλλα

-- Που προορίζονται για μεταποίηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 90 13

0406 90 01

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5494

------- Άλλα

0406 90 69

151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net

------- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø

------- Gouda

------- Esrom, italico, kernhem, saint-nectaire, saint-paulin, taleggio

------- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey

------- Camembert

------- Brie

------- Κεφαλογραβιέρα, κασέρι

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 82

0406 90 84

0406 90 85

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1067

------- Άλλα τυριά, περιεκτικότητας κατά βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη

151 EUR/100 kg/net

------- Asiago, caciocavallo, montasio, ragusano

0406 90 75

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

------- Provolone

0406 90 73

151 EUR/100 kg/net

188,2 EUR/100 kg/net

------- Fiore sardo, pecorino

0406 90 63

------ Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %

188,2 EUR/100 kg/net

------- Grana padano, parmigiano reggiano

------ Που δεν υπερβαίνει το 47 %

----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες που δεν υπερβαίνει το 40 % και περιεκτικότητας κατά
βάρος σε νερό στη μη λιπαρή ύλη

188,2 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net

---- Τυριά πρόβεια ή βουβαλίσια, σε δοχεία που περιέχουν άρμη ή σε ασκούς από δέρμα προβάτου ή κατσίκας

---- Άλλα

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0406 90 61

0406 90 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5495

0408 11
0408 11 20

0407 00 90
0408

0407 00 11
0407 00 19
0407 00 30

0406 90 86
0406 90 87
0406 90 88
0406 90 93
0406 90 99
0407 00

ΣΟ 2008

- Κρόκοι αυγών
-- Αποξεραμένοι
--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1068

- Άλλα
Αυγά πτηνών χωρίς το τσόφλι τους και κρόκοι αυγών, νωπά, αποξεραμένα, βρασμένα στο νερό ή στον ατμό,
μορφοποιημένα, κατεψυγμένα ή αλλιώς διατηρημένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

-------- Που υπερβαίνει το 47 % αλλά δεν υπερβαίνει το 52 %
-------- Που υπερβαίνει το 52 % αλλά δεν υπερβαίνει το 62 %
-------- Που υπερβαίνει το 62 % αλλά δεν υπερβαίνει το 72 %
------ Που υπερβαίνει το 72 %
----- Άλλα
Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή βρασμένα
- Αυγά πουλερικών ορνιθώνα
-- Αυγά για επώαση
--- Γάλων ή χηνών
--- Άλλων
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ατελώς

7,7

105 EUR/1 000 p/st
35 EUR/1 000 p/st
30,4 EUR/100 kg/net

151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net
151 EUR/100 kg/net
185,2 EUR/100 kg/net
221,2 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0
ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1) + ΔΠ
Αυγά πρόσθ. (3 000 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
0

0
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5496

-- Άλλοι

--- Ακατάλληλοι για τη διατροφή των ανθρώπων

0408 19

0408 19 20

-- Αποξεραμένα

--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Ακατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

--- Άλλα

0408 91

0408 91 20

0408 91 80

0408 99

0408 99 20

0408 99 80
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35,3 EUR/100 kg/net

Ατελώς

137,4 EUR/100 kg/net

Ατελώς

66,3 EUR/100 kg/net

---- Άλλοι, συμπεριλαμβανομένων των κατεψυγμένων

0408 19 89

- Άλλα

62 EUR/100 kg/net

---- Σε υγρή κατάσταση

Ατελώς

142,3 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0408 19 81

--- Άλλοι

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0408 11 80

ΣΟ 2008

ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1)

0

ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1)

0

ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1)

ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1)

0

ΔΠ_Αυγά (1 500 –
3 000 t εκφρασμένοι
σε ισοδύναμα αυγών
με κέλυφος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5497

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ
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. Απορρίμματα των
τριχών αυτών
- Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοιρου και απορρίμματα των τριχών αυτών

05

- Οστεΐνη και κόκαλα επεξεργασμένα με οξύ

0506 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1070

- Φτερά των ειδών που χρησιμοποιούνται για το παραγέμισμα. Πούπουλα
-- Ακατέργαστα
-- Άλλα
- Άλλα
Κόκαλα και οστεώδεις άξονες κεράτων, ακατέργαστα, απολιπασμένα, απλά επεξεργασμένα (όχι όμως
κομμένα σε σχήματα), επεξεργασμένα με οξύ ή αποζελατινωμένα. Σκόνες και απορρίμματα από αυτές τις ύλες

0505 10
0505 10 10
0505 10 90
0505 90 00
0506

0505

- Άλλα
Έντερα, κύστεις και στομάχια ζώων, ολόκληρα ή σε τεμάχια, άλλα από εκείνα των ψαριών, νωπά ,
διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, αποξεραμένα ή καπνιστά
Δέρματα και άλλα μέρη πτηνών, με τα φτερά ή πούπουλά τους, φτερά και μέρη φτερών (έστω και κομμένα
στα άκρα), πούπουλα, ακατέργαστα ή απλά καθαρισμένα, απολυμασμένα ή που έχουν υποστεί κατεργασία με
σκοπό τη διατήρησή τους. Σκόνες και απορρίμματα φτερών ή μέρη φτερών

0502 90 00
0504 00 00

0502 10 00

0502

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

7,7

Προϊόντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

0410 00 00

0501 00 00

17,3

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Μέλι φυσικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0409 00 00

ΣΟ 2008

0

0
0
0

0
0

0

0

ΔΠ_Μέλι (5 000 –
6 000 t εκφρασμένοι
σε καθαρό βάρος) (1)
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5498

Ατελώς

Άμβρα (ζωικό ήλεκτρο), καστόριο, ζήβεθο και μόσχος. Κανθαρίδες. Χολή, έστω και αποξεραμένη. Αδένες
και άλλες ουσίες ζωικής προέλευσης που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμακευτικών 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

- Σπέρμα ταύρου
- Άλλα
-- Προϊόντα από ψάρια ή μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια. Ζώα μη ζωντανά του
κεφαλαίου 3
--- Κατάλοιπα ψαριών
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Τένοντες και νεύρα, ξέσματα και άλλα παρόμοια απορρίμματα από μη κατεργασμένα δέρματα
--- Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης

0510 00 00

0511

0511 10 00

0511 91 10
0511 91 90
0511 99
0511 99 10
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Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Ελεφαντόδοντο. Σκόνες και απορρίμματα από ελεφαντόδοντο
- Άλλα
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

0507 10 00
0507 90 00
0508 00 00

0511 91

Ατελώς

- 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 απορρίμματα από αυτές τις ύλες

0506 90 00
0507

0
0
0

Ατελώς

0

0

0
0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5499

5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

9,6
6,4

ΤΜΗΜΑ II - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΦΥΤΑ ΖΩΝΤΑΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη, σε βλάστηση ή σε
άνθηση. Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου άλλες από τις ρίζες της κλάσης 1212

- Βολβοί, κρεμμύδια, κόνδυλοι, ρίζες βολβοειδείς και ριζώματα γενικά, σε φυτική νάρκη

-- Υακίνθων

-- Ναρκίσσων

-- Τουλιπών

-- Γλαδιόλας

-- Άλλων

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

-- Φυτά φυτωρίου, άλλα φυτά και ρίζες κιχωρίου

-- Ορχιδοειδών (ορχιδέες) υακίνθων, ναρκίσσων και τουλιπών

-- Άλλων

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

- Μοσχεύματα χωρίς ρίζα και μπόλια

II

06

0601

0601 10

0601 10 10

0601 10 20

0601 10 30

0601 10 40

0601 10 90

0601 20

0601 20 10

0601 20 30

0601 20 90

0602

0602 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1072

Ατελώς

--- Άλλα

0511 99 85

Ατελώς

5,1

---- Άλλοι

0511 99 39

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

---- Ακατέργαστοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0511 99 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5500

- Ροδόδενδρα και αζαλέες, μπολιασμένα ή μη

- Τριανταφυλλιές μπολιασμένες ή μη

- Άλλα

-- Λευκό (φύτρα) μανιταριών

-- Φυτά ανανά

-- Φυτά λαχανικών και φυτά φράουλας

0602 30 00

0602 40 00

0602 90

0602 90 10

0602 90 20

0602 90 30

8,3
8,3

------ Άλλα

---- Άλλα φυτά της υπαίθρου

0602 90 49

0602 90 50

--- Φυτά εσωτερικών χώρων

6,5

------ Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά

8,3

8,3

Ατελώς

8,3

Ατελώς

0602 90 45

----- Άλλα

----- Δένδρα του δάσους

---- Δέντρα, δενδρύλλια, χαμόδενδρα και θάμνοι

--- Φυτά της υπαίθρου

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1073

8,3

-- Άλλα

0602 20 90

0602 90 41

8,3

-- Φυτά αμπέλου, μπολιασμένα ή με ρίζα

0602 20 10

-- Άλλα

8,3

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

0602 20

4

-- Άλλα

0602 10 90

Ατελώς

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Αμπέλου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0602 10 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5501

6,5

----- Άλλα

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

0602 90 99

0603

8,5

8,5
8,5
10

-- Χρυσάνθεμα

-- Άλλα

--- Γλαδιόλες

--- Άλλα

- 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

- Βρύα και λειχήνες

-- Λειχήνες ταράνδων

-- Άλλα

0603 14 00

0603 19

0603 19 10

0603 19 90

0603 90 00

0604

0604 10

0604 10 10

0604 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1074

8,5

-- Oρχιδέες

0603 13 00

- Άλλα

8,5

-- Γαρίφαλα

0603 12 00

5

Ατελώς

8,5

-- Τριαντάφυλλα

0603 11 00

- Νωπά

6,5

6,5

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

----- Ανθοφόρα φυτά με μπουμπούκια ή άνθη, με εξαίρεση τα κακτοειδή

---- Άλλα

---- Μοσχεύματα με ρίζα και νεαρά φυτά, με εξαίρεση τα κακτοειδή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0602 90 91

0602 90 70

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5502

2

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Απλώς αποξεραμένα

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 - ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΦΥΤΑ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΟΙ, ΒΡΩΣΙΜΑ

Πατάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

- Για σπορά

- Άλλες

-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμύλου

0604 91 90

0604 99

0604 99 10

0604 99 90

07

0701

0701 10 00

0701 90

0701 90 10

- Κρεμμύδια και ασκαλώνια

0703 10

--- Για σπορά

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1075

Κρεμμύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

0703

0703 10 11

Ντομάτες νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη

0702 00 00

-- Κρεμμύδια

11,5

--- Άλλες

0701 90 90

9,6

Βλ. παράρτημα 2

9,6

--- Πρώιμες, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου

5,8

4,5

10,9

0701 90 50

-- Άλλες

2,5

--- Κλαδιά κωνοφόρων

0604 91 40

Ατελώς

2,5

--- Χριστουγεννιάτικα δέντρα

0604 91 20

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Νωπά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0604 91

ΣΟ 2008

0

Ατελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5503

- Λαχανάκια Βρυξελλών
- Άλλα
-- Κράμβες λευκές και κόκκινες

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

- Μαρούλια
-- Στρογγυλά

0704 20 00
0704 90
0704 90 10

0704 90 90
0705

0705 11 00

0706 10 00

0705 21 00
0705 29 00
0706

0705 19 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1076

-- Άλλα
- Ραδίκια
-- Ραδίκι witloof (Cichorium intybus var. foliosum)
-- Άλλα
Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες
βρώσιμες ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Καρότα και γογγύλια

- Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά
Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους
Brassica, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
- Κουνουπίδια και μπρόκολα

0703 90 00
0704

0704 10 00

--- Άλλα
-- Ασκαλώνια
- Σκόρδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0703 10 19
0703 10 90
0703 20 00

ΣΟ 2008

13,6

10,4
10,4

10,4 MIN 1,3
EUR/100 kg/br
10,4

12 MIN 0,4 EUR/100
kg/net
12

9,6 MIN 1,1 EUR/100
kg/net
12

10,4

9,6
9,6
9,6 + 120 EUR/100
kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
ΔΠ_Σκόρδα (500 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5504

10,2
12,8
12,8

Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Αγγούρια

- Αγγουράκια

Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Μπιζέλια (Pisum sativum)

- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

- Άλλα λαχανικά λοβοφόρα

Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

- Σπαράγγια

- Μελιτζάνες

- Σέλινα άλλα από τα ραπανοσέλινα

0707 00

0707 00 05

0707 00 90

0708

0708 10 00

0708 20 00

0708 90 00

0709

0709 20 00

0709 30 00

0709 40 00

-- Μανιτάρια του γένους Agaricus

-- Άλλα

--- Είδους chanterelles

0709 51 00

0709 59

0709 59 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1077

13,6

-- Άλλα

0706 90 90

- Μανιτάρια και τρούφες

12

-- Αγριοραπάνια (Cochlearia armoracia)

0706 90 30

3,2

12,8

11,2

10,4 MIN 1,6
EUR/100 kg/net

8

12,8

Βλ. παράρτημα 2

13,6

-- Ραπανοσέλινα

0706 90 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0706 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5505

6,4

--- Άλλα

- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

-- Γλυκοπιπεριές

0709 59 90

0709 60

0709 60 10

6,4
10,4

10,4
10,4

--- Άλλες

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

- Άλλα

-- Σαλατικά άλλα από μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.)

-- Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες

0709 60 99

0709 70 00

0709 90

0709 90 10

0709 90 20

8

-- Κάππαρη

-- Μάραθο

-- Γλυκό καλαμπόκι

0709 90 40

0709 90 50

0709 90 60

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1078

5,6

--- Άλλες

0709 90 39

9,4 EUR/100 kg/net

13,1 EUR/100 kg/net

--- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

0709 90 31

4,5

Ατελώς

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή ρητινοειδών

0709 60 95

-- Ελιές

Ατελώς

--- Του γένους Capsicum, που προορίζονται για την παρασκευή καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από
Capsicum

0709 60 91

-- Άλλες

6,4

--- Τρούφες

0709 59 50

7,2

5,6

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

--- Είδους cèpes

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0709 59 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5506

-- Άλλα

Λαχανικά άβραστα ή βρασμένα στο νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα

- Πατάτες

0709 90 90

0710

0710 10 00

14,4
14,4

-- Άλλα

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

- Γλυκό καλαμπόκι

- Άλλα λαχανικά

-- Ελιές

0710 29 00

0710 30 00

0710 40 00

0710 80

0710 80 10

14,4
14,4

--- Του γένους Agaricus

--- Άλλα

0710 80 61

0710 80 69

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1079

6,4

--- Άλλες

0710 80 59

-- Μανιτάρια

14,4

--- Γλυκοπιπεριές

15,2

0710 80 51

-- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta

14,4

-- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 22 00

5,1 + 9,4 EUR/100
kg/net

14,4

-- Μπιζέλια (Pisum sativum)

14,4

0710 21 00

- Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό

Βλ. παράρτημα 2

-- Αγκινάρες

0709 90 80
12,8

Βλ. παράρτημα 2

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Κολοκυθάκια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0709 90 70

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

ΔΠ_Γλυκό καλαμπόκι
(1 500 t)

0

0

0

0

0

0

Ατελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Ατελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5507

14,4
14,4
14,4

-- Σπαράγγια

-- Άλλα

- Μείγματα λαχανικών

Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου ή σε άρμη, θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται

- Ελιές

-- Που προορίζονται για χρήσεις άλλες από την παραγωγή λαδιού

-- Άλλες

- Αγγούρια και αγγουράκια

0710 80 85

0710 80 95

0710 90 00

0711

0711 20

0711 20 10

0711 20 90

0711 40 00

- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών

0711 90

0711 90 10

-- Άλλα

0711 59 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1080

--- Πιπεριές του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές

-- Λαχανικά

-- Μανιτάρια του γένους Agaricus

0711 51 00

- Μανιτάρια και τρούφες

14,4

-- Αγκινάρες

0710 80 80

6,4

9,6

9,6 + 191 EUR/100
kg/net eda

12

13,1 EUR/100 kg/net

6,4

14,4

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

-- Ντομάτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0710 80 70

ΣΟ 2008

0

0

ΔΠ_Μανιτάρια (500 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος) +
ΔΠ_Μανιτάρια
πρόσθ. (500 t
εκφρασμένοι σε
καθαρό βάρος)

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5508

-- Μανιτάρια του γένους Agaricus
-- Ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.)
-- Τρεμέλες (Tremella spp.)
-- Άλλα
- Άλλα λαχανικά. Μείγματα λαχανικών
-- Πατάτες, έστω και κομμένες σε τεμάχια ή σε φέτες, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένες

-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
--- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά
--- Άλλο
-- Ντομάτες
-- Καρότα
-- Άλλα

0712 31 00
0712 32 00
0712 33 00
0712 39 00
0712 90
0712 90 05

0712 90 11
0712 90 19
0712 90 30
0712 90 50
0712 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1081

--- Κρεμμύδια
--- Κάππαρη
--- Άλλα
-- Μείγματα λαχανικών
Λαχανικά ξερά, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα
- Κρεμμύδια
- Μανιτάρια, ώτα του Ιούδα (Auricularia spp.), τρεμέλες (Tremella spp.) και τρούφες

0711 90 50
0711 90 70
0711 90 80
0711 90 90
0712

0712 20 00

--- Γλυκό καλαμπόκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0711 90 30

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0

0

10,2

Ατελώς
9,4 EUR/100 kg/net
12,8
12,8
12,8

0
0
0
0

0

ΔΠ_Γλυκό καλαμπόκι
(1 500 t)
0
0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

12,8
12,8
12,8
12,8

12,8

5,1 + 9,4 EUR/100
kg/net
7,2
4,8
9,6
12

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

5509

Ατελώς
Ατελώς

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Ρεβίθια (garbanzos)

0713 10 10

0713 10 90

0713 20 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
3,2
3,2

-- Φασόλια κοινά (Phaseolus vulgaris)

--- Που προορίζονται για σπορά

--- Άλλα

-- Άλλα

- Φακές

- Κουκιά (Vicia faba var. major) και λαθούρια (φάβα) (Vicia faba var. equina και Vicia faba var. minor)

- Άλλα

Ρίζες μανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόμοιες
ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρημένα, με απλή ψύξη,
κατεψυγμένα ή αποξεραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων. Εντεριώνη
(ψίχα) του φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)

- Ρίζες μανιόκας

-- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και
τεμαχισμένα

0713 33

0713 33 10

0713 33 90

0713 39 00

0713 40 00

0713 50 00

0713 90 00

0714

0714 10

0714 10 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1082

Ατελώς

-- Φασόλια «μικρά κόκκινα» (φασόλια Adzuki) (Phaseolus ή Vigna angularis)

0713 32 00

9,5 EUR/100 kg/net

Ατελώς

-- Φασόλια των ειδών Vigna mungo (L.) Hepper ή Vigna radiata (L.) Wilczek

0713 31 00

- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

Ατελώς

- Μπιζέλια (Pisum sativum)

0713 10

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή σπασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0713

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5510

- Γλυκοπατάτες

-- Νωπές, ολόκληρες που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση

-- Άλλες

- Άλλα

0714 20

0714 20 10

0714 20 90

0714 90

()

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1083

3,8

-- Άλλα

0714 90 90

Γραμμική αύξηση σε 5 έτη.

9,5 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

0714 90 19

1

9,5 EUR/100 kg/net

--- Των τύπων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που δεν υπερβαίνει τα 28 kg, είτε νωπά και ολόκληρα είτε κατεψυγμένα και αποφλοιωμένα, έστω και
τεμαχισμένα

6,4 EUR/100 kg/net

3,0

9,5 EUR/100 kg/net

Βασικός
δασμολογικός
συντελεστής

0714 90 11

-- Ρίζες αραρούτης και σαλεπιού και παρόμοιες ρίζες και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0714 10 98

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5511

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

0801

Ατελώς

-- Άλλα

0801 19 00

Ατελώς

-- Χωρίς κέλυφος

0801 22 00

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

0802

5,6

--- Πικρά

--- Άλλα

-- Χωρίς κέλυφος

--- Πικρά

0802 11 10

0802 11 90

0802 12

0802 12 10

Ατελώς

Ατελώς

-- Με κέλυφος

0802 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1084

Ατελώς

-- Χωρίς κέλυφος

0801 32 00

- Αμύγδαλα

Ατελώς

-- Με κέλυφος

0801 31 00

- Καρύδια ανακαρδιοειδών

Ατελώς

-- Με κέλυφος

0801 21 00

- Καρύδια Βραζιλίας

Ατελώς

-- Αποξεραμένες

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0801 11 00

- Καρύδες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 - ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΒΡΩΣΙΜΑ, ΦΛΟΥΔΕΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ
Ή ΠΕΠΟΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

08

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5512

3,2

-- Χωρίς κέλυφος

0802 22 00

5,6
1,6
2

2
2

- Κάστανα (Castanea spp.)

- Φιστίκια

- Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου)

- Άλλα

-- Καρύδια του arec (ή του betel), καρύδια του kola και καρύδια pecan

-- Καρποί γλυκοκουκουναριών

-- Άλλα

Μπανάνες, στις οποίες περιλαμβάνονται και του είδους των Αντιλλών, νωπές ή ξερές

0802 40 00

0802 50 00

0802 60 00

0802 90

0802 90 20

0802 90 50

0802 90 85

0803 00

16

- Ξερές

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, μάγγες και
μαγγούστες, νωπά ή ξερά

0803 00 90

0804

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1085

176 EUR/1 000 kg/net

-- Άλλες

0803 00 19

16

-- Του είδους των Αντιλλών

0803 00 11

- Νωπές

5,1

-- Χωρίς κέλυφος

0802 32 00

Ατελώς

4

-- Με κέλυφος

0802 31 00

- Καρύδια κοινά

3,2

3,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με κέλυφος

- Φουντούκια (Corylus spp.)

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0802 21 00

0802 12 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5513

5,8
4

Βλ. παράρτημα 2
Βλ. παράρτημα 2
Βλ. παράρτημα 2
Βλ. παράρτημα 2

-- Ξερά

- Ανανάδες

- Αχλάδια της ποικιλίας avocats

- Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες και μαγγούστες

Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

- Πορτοκάλια

-- Πορτοκάλια γλυκά, νωπά

-- Άλλα

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

-- Κλημεντίνες (clémentines)

-- Του είδους monreales και satsumas

-- Μανταρίνια και εκείνα του είδους wilkings

-- Του είδους tangerines

0804 20 90

0804 30 00

0804 40 00

0804 50 00

0805

0805 10

0805 10 20

0805 10 80

0805 20

0805 20 10

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1086

8

-- Νωπά

0804 20 10

16

Βλ. παράρτημα 2

Ατελώς

5,6

- Σύκα

0804 20

7,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Χουρμάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0804 10 00

ΣΟ 2008

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5514

12,8

2,4
2,4
2,4

-- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum)

-- Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

- Άλλα

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

- Νωπά

-- Επιτραπέζια

-- Άλλα

- Ξερά (σταφίδες)

-- Σταφίδα μαύρη κορινθιακή

-- Σουλτανίνες

-- Άλλες

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

0805 50 10

0805 50 90

0805 90 00

0806

0806 10

0806 10 10

0806 10 90

0806 20

0806 20 10

0806 20 30

0806 20 90

0807

8,8

-- Άλλα

0807 19 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1087

8,8

-- Καρπούζια

14,4

Βλ. παράρτημα 2

Βλ. παράρτημα 2

0807 11 00

- Πεπόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα καρπούζια)

12,8

- Λεμόνια (Citrus limon, Citrus limonum) και γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus
latifolia)

0805 50

1,5

- Φράπες και γκρέιπ-φρουτ

0805 40 00

Βλ. παράρτημα 2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0805 20 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5515

Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά

- Μήλα

-- Μήλα για μηλίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 Σεπτεμβρίου μέχρι 15
Δεκεμβρίου

-- Άλλα

- Αχλάδια και κυδώνια

0808

0808 10

0808 10 10

0808 10 80

0808 20

Βλ. παράρτημα 2

-- Κυδώνια

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα brugnons και
nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

- Βερίκοκα

- Κεράσια

-- Βύσσινα (Prunus cerasus)

-- Άλλα

0808 20 90

0809

0809 10 00

0809 20

0809 20 05

0809 20 95

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1088

Βλ. παράρτημα 2

--- Άλλα

0808 20 50

Βλ. παράρτημα 2

7,2

Βλ. παράρτημα 2

--- Αχλάδια για απίτη, που παρουσιάζονται χύμα, από 1 Αυγούστου μέχρι 31
Δεκεμβρίου

7,2 MIN 0,36 EUR/100
kg/net

Βλ. παράρτημα 2

7,2 MIN 0,36 EUR/100
kg/net

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0808 20 10

-- Αχλάδια

- Καρποί παπαίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0807 20 00

ΣΟ 2008

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5516

8,8
9,6
Ατελώς
3,2
3,2
9,6
8,8

- Δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα

-- Δαμάσκηνα

-- Αγριοδαμάσκηνα

Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά

- Φράουλες

- Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

-- Σμέουρα

-- Άλλα

- Καρποί των φυτών airelles, myrtilles και άλλοι του γένους Vaccinium

-- Καρποί των φυτών airelles (καρποί του Vaccinium vitis-idaea)

-- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

-- Καρποί του Vaccinium macrocarpon και του Vaccinium corymbosum

-- Άλλα

- Ακτινίδια (κίουι)

0809 40

0809 40 05

0809 40 90

0810

0810 10 00

0810 20

0810 20 10

0810 20 90

0810 40

0810 40 10

0810 40 30

0810 40 50

0810 40 90

0810 50 00
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Βλ. παράρτημα 2

-- Άλλα

0809 30 90

11,2

12

Βλ. παράρτημα 2

Βλ. παράρτημα 2

-- Μπρουνιόν και νεκταρίνια

0809 30 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0809 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5517

- Άλλα

-- Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της σαπότης,
καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) και
πιταχάγιες

0810 90

0810 90 20

9,6
8,8

--- Άλλα

-- Άλλα

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

- Φράουλες

0810 90 70

0810 90 95

0811

0811 10

-- Άλλες

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

0811 10 90

0811 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1090

--- Άλλα

0811 20 19

-- Άλλα

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

0811 20 11

20,8

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

14,4

--- Άλλες

0811 10 19

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

20,8

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

0811 10 11

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

8,8

--- Φραγκοστάφυλα κόκκινα

0810 90 60

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

8,8

--- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

Ατελώς

8,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0810 90 50

-- Φραγκοστάφυλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαύρα (cassis)

- Durian (δούριο το ζιβέθινο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0810 60 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5518

14,4
12
12
14,4

--- Φραγκοστάφυλα μαύρα (cassis)

--- Φραγκοστάφυλα κόκκινα

--- Μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα

--- Άλλα

- Άλλα

0811 20 39

0811 20 51

0811 20 59

0811 20 90

0811 90

20,8 + 8,4 EUR/100 kg/net

---- Άλλα

0811 90 19

20,8

---- Άλλα

0811 90 39

14,4
14,4

---- Βύσσινα (Prunus cerasus)

---- Άλλα

0811 90 75

0811 90 80
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3,2

--- Καρποί των φυτών myrtilles των ειδών Vaccinium myrtilloides και Vaccinium
angustifolium

0811 90 70

--- Κεράσια

12

--- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)

0811 90 50

-- Άλλα

13

---- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

0811 90 31

--- Άλλα

13 + 5,3 EUR/100 kg/net

---- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

0811 90 11

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα ανώτερης του 13 % κατά βάρος

-- Με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

14,4

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Σμέουρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0811 20 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5519

0813 10 00
0813 20 00
0813 30 00
0813 40
0813 40 10
0813 40 30

0812 90 98
0813

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1092

0
0
0
0
0

5,6
9,6
3,2
5,6
6,4

0

0
0
0
0
0

12,8
12,8
2,3
6,4
5,5

8,8

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

8,8

9
14,4

--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί
--- 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
- Κεράσια
- Άλλα
-- Βερίκοκα
-- Πορτοκάλια
-- Καρποί παπαίας
-- Καρποί των φυτών myrtilles (καρποί του Vaccinium myrtillus)
-- Αχλάδια της ποικιλίας goyaves, μάγγες, μαγγούστες, καρποί οξυφοίνικα, μήλα
ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρποί του jacquier, καρποί της σαπότης, καρποί της ροιάς
(fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της καράμβολας) πιταχάγιες
και τροπικοί καρποί
-- Άλλα
Καρποί και φρούτα αποξεραμένα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 0801 μέχρι και 0806,
Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου
αυτού
- Βερίκοκα
- Δαμάσκηνα
- Μήλα
- Άλλοι καρποί και φρούτα
-- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines
-- Αχλάδια

0811 90 85
0811 90 95
0812

0812 10 00
0812 90
0812 90 10
0812 90 20
0812 90 30
0812 90 40
0812 90 70

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5520

6,4

--- Άλλα

0813 50 39

9,6
1,6

--- Άλλα

Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (στις οποίες περιλαμβάνονται και των καρπουζιών),
νωπές, κατεψυγμένες, σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί
άλλες ουσίες που χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους, ή και
αποξεραμένες

0813 50 99

0814 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1093

8

--- Χωρίς δαμάσκηνα και σύκα

0813 50 91

-- Άλλα μείγματα

4

--- Από τροπικούς καρπούς

-- Μείγματα που αποτελούνται αποκλειστικά από καρπούς με κέλυφος των κλάσεων
0801 και 0802

6,4
9,6

4

0813 50 31

0813 50 15
0813 50 19

0813 50 12

2,4

2
Ατελώς

-- Καρποί παπαίας
-- Καρποί οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, καρποί του jacquier, λίτσι ή καρποί της
σαπότης, καρποί της ροιάς (fruits de la passion), καράμβολες (καρποί της αβερροΐας της
καράμβολας) και πιταχάγιες
-- Άλλα
- Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων ή καρπών με κέλυφος του κεφαλαίου
αυτού
-- Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων, άλλες από εκείνες των κλάσεων 0801
μέχρι 0806
--- Χωρίς δαμάσκηνα
---- Από καρπούς παπαίας, καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς
του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits de la passion),
καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της καράμβολας) και πιταχάγιες
---- Άλλα
--- Με δαμάσκηνα

0813 40 50
0813 40 65

0813 40 95
0813 50

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

5521

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες καφέ.
Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες
του μείγματος

0901

-- Χωρίς καφεΐνη

0901 12 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Άλλα

-- Κελύφη και φλούδες καφέ

-- Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

- Τσάι πράσινο (που δεν έχει υποστεί ζύμωση) σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο
που δεν υπερβαίνει τα 3 kg

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

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

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

Ματέ

0901 90

0901 90 10

0901 90 90

0902

0902 10 00

0902 20 00

0902 30 00

0902 40 00

0903 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1094

9

-- Χωρίς καφεΐνη

0901 22 00

3,2

11,5

Ατελώς

7,5

-- Με καφεΐνη

8,3

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0901 21 00

- Καφές καβουρντισμένος

-- Με καφεΐνη

0901 11 00

- Καφές μη καβουρντισμένος

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 - ΚΑΦΕΣ, ΤΣΑΙ, ΜΑΤΕ ΚΑΙ ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

09

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5522

-- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

- Πιπέρια αποξεραμένα ή θρυμματισμένα ή σε σκόνη

0904 12 00

0904 20

6

-- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Βανίλια

Κανέλα και άνθη κανελόδενδρου

0904 20 90

0905 00 00

0906

Ατελώς

- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι)

Μοσχοκάρυδα, περιβλήματα μοσχοκάρυδων, καρποί αμώμων και καρδαμώμων

0906 20 00

0907 00 00

0908

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1095

Ατελώς

-- Άλλα

0906 19 00

8

Ατελώς

-- Κανέλα (Cinnamomum zeylanicum Blume)

0906 11 00

- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

5

--- Άλλα

0904 20 30

Ατελώς

--- Γλυκοπιπεριές
9,6

4

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0904 20 10

-- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

-- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

- Πιπέρι

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0904 11 00

0904

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5523

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Καρποί αμώμων και καρδαμώμων

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

- Σπέρματα γλυκάνισου του κοινού ή του αστεροειδή

- Σπέρματα κορίανδρου

- Σπέρματα κύμινου

- Σπέρματα αγριοκύμινου (κάρου)

- Σπέρματα μάραθου ή κέδρου (αρκεύθου)

Ζιγγίβερι, κρόκος (ζαφορά), curcuma, θυμάρι, φύλλα δάφνης, curry και άλλα
μπαχαρικά

- Ζιγγίβερι

- Κρόκος (ζαφορά)

-- Μη θρυμματισμένος ούτε σε σκόνη

-- Θρυμματισμένος ή σε σκόνη

- Curcuma

0908 30 00

0909

0909 10 00

0909 20 00

0909 30 00

0909 40 00

0909 50 00

0910

0910 10 00

0910 20

0910 20 10

0910 20 90

0910 30 00

--- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

--- Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

-- Άλλα

0910 91 10

0910 91 90

0910 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1096

-- Μείγματα που αναφέρονται στη σημείωση 1 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

0910 91

- Άλλα μπαχαρικά

Ατελώς

- Περιβλήματα μοσχοκάρυδων

0908 20 00

12,5

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

8,5

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μοσχοκάρυδα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0908 10 00

ΣΟ 2008

5524

Ατελώς

--- Curry

0910 99 60

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 - ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Σιτάρι και σμιγάδι

- Σιτάρι σκληρό

- Άλλα

-- Όλυρα (σπέλτα) που προορίζεται για σπορά

10

1001

1001 10 00

1001 90

1001 90 10

1001 90 91

-- Αποξεραμένες

0910 99 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1097

--- Σιτάρι μαλακό και σμιγάδι που προορίζονται για σπορά

-- Άλλη όλυρα (σπέλτα), σιτάρι μαλακό και σμιγάδι

---- Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

0910 99 91

95 EUR/t

12,8

148 EUR/t

12,5

Ατελώς

0

7

--- Φύλλα δάφνης

0910 99 50

--- Άλλα

0

8,5

---- Θρυμματισμένο ή σε σκόνη

0910 99 39

0

0

0

0

0

0

0

7

----- Άλλο

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

0910 99 33

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άγριο θυμάρι (Thymus serpyllum)

---- Μη θρυμματισμένο ούτε σε σκόνη

--- Θυμάρι

--- Σπόροι μοσχόσιτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0910 99 31

0910 99 10

ΣΟ 2008

5525

93 EUR/t
93 EUR/t
89 EUR/t

Κριθάρι

- Για σπορά

- Άλλο

Βρώμη

Καλαμπόκι

- Για σπορά

1003 00

1003 00 10

1003 00 90

1004 00 00

1005

1005 10

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
94 EUR/t
94 EUR/t

--- Υβρίδιο διπλό και υβρίδιο top-cross

--- Υβρίδιο τριών σειρών

--- Υβρίδιο απλό

--- Άλλο

-- Άλλο

- Άλλο

Ρύζι

- Ρύζι με το φλοιό του (ρύζι paddy)

1005 10 11

1005 10 13

1005 10 15

1005 10 19

1005 10 90

1005 90 00

1006

1006 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1098

93 EUR/t

Σίκαλη

1002 00 00

-- Υβρίδιο

95 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1001 90 99

ΣΟ 2008

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

0

0

0

0

0

ΔΠ_Βρώμη (4 000 t)

ΔΠ_Κριθάρι (250
000 - 350 000 t) (1)

0

0

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5526

211 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 10 23

211 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 10 27

211 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 10 94

- Ρύζι αποφλοιωμένο (ρύζι cargo ή ρύζι brun)

1006 20

264 EUR/t

--- Σε κόκκους μεσαίους

1006 20 13

--- Σε κόκκους μακρούς

264 EUR/t

--- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 20 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1099

211 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 10 98

-- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

211 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 10 96

---- Σε κόκκους μακρούς

211 EUR/t

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 10 92

--- Άλλo

211 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 10 25

---- Σε κόκκους μακρούς

211 EUR/t

7,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

--- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

-- Άλλο

-- Που προορίζεται για σπορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1006 10 21

1006 10 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5527

264 EUR/t
264 EUR/t

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 20 15

1006 20 17

264 EUR/t

--- Σε κόκκους μεσαίους

1006 20 94

264 EUR/t

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

- Ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο

1006 20 98

1006 30

416 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 30 23

416 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 30 44

---- Σε κόκκους μακρούς

416 EUR/t

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 30 42

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1100

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 30 27

--- Άλλο

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 30 25

---- Σε κόκκους μακρούς

416 EUR/t

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 30 21

--- Επεξεργασμένο με βραστό νερο (parboiled)

-- Ρύζι μισολευκασμένο

264 EUR/t

---- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 20 96

--- Σε κόκκους μακρούς

264 EUR/t

--- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 20 92

-- Άλλο

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5528

416 EUR/t
416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 30 46

1006 30 48

416 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 30 63

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 30 67

416 EUR/t

---- Σε κόκκους μεσαίους

1006 30 94

128 EUR/t

- Ρύζι σε θραύσματα

Σόργο σε κόκκους

- Υβρίδιο που προορίζεται για σπορά

- Άλλο

1006 40 00

1007 00

1007 00 10

1007 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1101

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3

1006 30 98

94 EUR/t

6,4

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 30 96

---- Σε κόκκους μακρούς

416 EUR/t

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 30 92

--- Άλλο

416 EUR/t

----- Του οποίου ο λόγος μήκος/πλάτος είναι μεγαλύτερος του 2 αλλά μικρότερος του 3

1006 30 65

---- Σε κόκκους μακρούς

416 EUR/t

---- Σε κόκκους στρογγυλούς

1006 30 61

--- Επεξεργασμένο με βραστό νερό (parboiled)

-- Ρύζι λευκασμένο

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5529

56 EUR/t
Ατελώς

93 EUR/t
37 EUR/t

- Κεχρί

- Κεχρί το μακρό

- Άλλα δημητριακά

-- Τριτικάλ

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΛΕΥΡΟΠΟΙΙΑΣ. ΒΥΝΗ. ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ.
INOYΛINH. ΓΛΟΥΤΕΝΗ ΑΠΟ ΣΙΤΑΡΙ

Αλεύρια σιταριού ή σμιγαδιού

1008 20 00

1008 30 00

1008 90

1008 90 10

1008 90 90

11

1101 00

172 EUR/t

- Σμιγαδιού

Αλεύρια δημητριακών άλλα από του σιταριού ή σμιγαδιού

- Αλεύρι σίκαλης

- Αλεύρι καλαμποκιού

1101 00 90

1102

1102 10 00

1102 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1102

172 EUR/t

-- Σιταριού μαλακού και όλυρας

1101 00 15

168 EUR/t

172 EUR/t

-- Σιταριού σκληρού

1101 00 11

- Σιταριού

37 EUR/t

- Φαγόπυρο το εδώδιμο (μαύρο σιτάρι)

1008 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1008

ΣΟ 2008

0

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5530

98 EUR/t

171 EUR/t
164 EUR/t
138 EUR/t
98 EUR/t

-- Άλλα

- Άλλα

-- Κριθαριού

-- Βρώμης

-- Αλεύρι ρυζιού

-- Άλλα

Πλιγούρια, σιμιγδάλια και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από δημητριακά

1102 20 90

1102 90

1102 90 10

1102 90 30

1102 90 50

1102 90 90

1103

--- Σιταριού μαλακού και όλυρας

-- Καλαμποκιού

--- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος

1103 11 90

1103 13

1103 13 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1103

186 EUR/t

--- Σιταριού σκληρού

1103 11 10

173 EUR/t

267 EUR/t

-- Σιταριού

1103 11

- Πλιγούρια και σιμιγδάλια

173 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες κατώτερης ή ίσης του 1,5 % κατά βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1102 20 10

ΣΟ 2008

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

0

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

0

0

ΔΠ_Κριθάρι (250
000 - 350 000 t) (1)

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5531

171 EUR/t
164 EUR/t
138 EUR/t
98 EUR/t

171 EUR/t
171 EUR/t
164 EUR/t
173 EUR/t
138 EUR/t
175 EUR/t

--- Σίκαλης

--- Κριθαριού

--- Βρώμης

--- Ρυζιού

--- Άλλα

- Συσσωματώματα με μορφή σβόλων

-- Σίκαλης

-- Κριθαριού

-- Βρώμης

-- Καλαμποκιού

-- Ρυζιού

-- Σιταριού

1103 19 10

1103 19 30

1103 19 40

1103 19 50

1103 19 90

1103 20

1103 20 10

1103 20 20

1103 20 30

1103 20 40

1103 20 50

1103 20 60

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1104

171 EUR/t

-- Άλλων δημητριακών

1103 19

98 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1103 13 90

ΣΟ 2008

ΔΠ_Σιτάρι (950 000
- 1 000 000 t) (1)

0

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

0

ΔΠ_Κριθάρι (250
000 - 350 000 t) (1)

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5532

182 EUR/t

175 EUR/t
171 EUR/t
173 EUR/t

--- Σπόροι πλατυσμένοι

--- Νιφάδες

-- Άλλων δημητριακών

--- Σιταριού

--- Σίκαλης

--- Καλαμποκιού

1104 12 10

1104 12 90

1104 19

1104 19 10

1104 19 30

1104 19 50

1104 19 91

---- Νιφάδες ρυζιού

234 EUR/t

189 EUR/t

---- Νιφάδες

1104 19 69

--- Άλλοι

97 EUR/t

---- Σπόροι πλατυσμένοι

1104 19 61

--- Κριθαριού

93 EUR/t

-- Βρώμης

98 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

1104 12

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1105

Σπόροι δημητριακών αλλιώς επεξεργασμένοι (π.χ. με μερική απόξεση του περικάρπιου,
πλατυσμένοι, σε νιφάδες, με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και
στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή σπασμένοι), με εξαίρεση του ρυζιού
της κλάσης 1006, Φύτρα δημητριακών ολόκληρα, πλατυσμένα, σε νιφάδες ή αλεσμένα

1104

- Σπόροι πλατυσμένοι ή σε νιφάδες

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1103 20 90

ΣΟ 2008

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 – 7 800 t) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5533

145 EUR/t
93 EUR/t
93 EUR/t

152 EUR/t
152 EUR/t
98 EUR/t
98 EUR/t

--- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

--- Μόνο σπασμένοι

--- Άλλα

-- Καλαμποκιού

--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι

--- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

--- Μόνο σπασμένοι

--- Άλλα

-- Άλλων δημητριακών

1104 22 50

1104 22 90

1104 22 98

1104 23

1104 23 10

1104 23 30

1104 23 90

1104 23 99

1104 29

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1106

162 EUR/t

--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την ονομασία
«Grütze» ή «grutten»)

1104 22 30

--- Κριθαριού

162 EUR/t

--- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)

1104 22 20

173 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Βρώμης

- 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)

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1104 22

1104 19 99

ΣΟ 2008

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

ΔΠ_Kαλαμπόκι (400
000 - 650 000 t) (1)

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5534

150 EUR/t
236 EUR/t
97 EUR/t
97 EUR/t

---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου και τεμαχισμένοι ή σπασμένοι (με την
ονομασία «Grütze» ή «grutten»)

---- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

---- Μόνο σπασμένοι

---- Άλλα

1104 29 03

1104 29 05

1104 29 07

1104 29 09

----- Σιταριού

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1107

99 EUR/t

154 EUR/t

---- Με ολική σχεδόν απόξεση του περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα δύο άκρα τους

1104 29 30

1104 29 51

129 EUR/t

----- Άλλοι

1104 29 18

---- Μόνο σπασμένοι

129 EUR/t

----- Σιταριού

1104 29 11

---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι), έστω και
τεμαχισμένοι ή σπασμένοι

--- Άλλα

150 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με μερική απόξεση του περικάρπιου (αποφλοιωμένοι ή ξεφλουδισμένοι)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1104 29 01

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5535

98 EUR/t

----- Άλλοι

1104 29 59

98 EUR/t

76 EUR/t
75 EUR/t

12,2
12,2

----- Άλλα

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

-- Σιταριού

-- Άλλα

Αλεύρι, σιμιγδάλι, νιφάδες, σκόνη, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή
σβόλων (πελέτες), από πατάτες

- Αλεύρι, σιμιγδάλι και σκόνη

- Νιφάδες, κόκκοι και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες)

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 0713, από σάγο ή ρίζες ή
κονδύλους της κλάσης 0714 ή από προϊόντα του κεφαλαίου 8

- Από ξερά όσπρια της κλάσης 0713

- Από σάγο, ρίζες ή κονδύλους της κλάσης 0714

1104 29 89

1104 30

1104 30 10

1104 30 90

1105

1105 10 00

1105 20 00

1106

1106 10 00

1106 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1108

97 EUR/t

----- Σίκαλης

1104 29 85

7,7

99 EUR/t

----- Σιταριού

1104 29 81

---- Άλλα

97 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Σίκαλης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1104 29 55

ΣΟ 2008

0

0

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

ΔΠ_Πλιγούρια (6
300 - 7 800 t) (1)

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5536

10,9
8,3

- Από προϊόντα του κεφαλαίου 8

-- Μπανάνας

-- Άλλα

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη

- Ακαβούρντιστη

1106 30

1106 30 10

1106 30 90

1107

1107 10

134 EUR/t

--- Άλλη

1107 10 19

131 EUR/t
152 EUR/t

--- Άλλη

- Καβουρντισμένη

Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη

1107 10 99

1107 20 00

1108

- Άμυλα κάθε είδους

173 EUR/t

--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

1107 10 91

-- Άλλη

177 EUR/t

--- Που παρουσιάζεται με μορφή αλευριού

1107 10 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1109

166 EUR/t

-- Άλλα

1106 20 90

-- Σιταριού

95 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Mετουσιωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1106 20 10

ΣΟ 2008

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5537

166 EUR/t
166 EUR/t

216 EUR/t
166 EUR/t
19,2

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Πατάτας

-- Μανιόκας (cassave)

-- Άλλα άμυλα κάθε είδους

--- Ρυζιού

--- Άλλα

- Ινουλίνη

Γλουτένη σιταριού, έστω και σε ξερή κατάσταση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 - ΣΠΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΕΛΑΙΩΔΕΙΣ. ΣΠΕΡΜΑΤΑ, ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ. BIOMHXANIKA KAI ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ. ΑΧΥΡΑ ΚΑΙ
ΧΟΡΤΟΝΟΜΕΣ

Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

- Άλλα

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

- Με κέλυφος

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

1108 13 00

1108 14 00

1108 19

1108 19 10

1108 19 90

1108 20 00

1109 00 00

12

1201 00

1201 00 10

1201 00 90

1202

1202 10

1202 10 10

1202 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1110

166 EUR/t

-- Καλαμποκιού

1108 12 00

512 EUR/t

224 EUR/t

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σιταριού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1108 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

ΔΠ_Γλουτένη βύνης
και σιταριού (7 000 t)

0

0

0

0

ΔΠ_Άμυλα (10 000 t)

ΔΠ_Άμυλα (10 000 t)

ΔΠ_Άμυλα (10 000 t)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5538

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

- Άλλα

Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης, έστω και σπασμένα

- Σπέρματα αγριογογγύλης ή αγριοκάμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

- Άλλα

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

- Που προορίζονται για σπορά

1204 00

1204 00 10

1204 00 90

1205

1205 10

1205 10 10

1205 10 90

1205 90 00

1206 00

1206 00 10

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και σπασμένα

- Σπέρματα βαμβακιού

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

1206 00 99

1207

1207 20

1207 20 10

1207 20 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1111

Ατελώς

-- Χωρίς κέλυφος με γκρίζο και λευκό ραβδωτό κέλυφος

1206 00 91

- Άλλα

Ατελώς

Κοπρά

1203 00 00

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Χωρίς κέλυφος, έστω και σπασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1202 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5539

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Σπέρματα σιναπιού

-- Που προορίζονται για σπορά

-- Άλλα

1207 40 90

1207 50

1207 50 10

1207 50 90

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για σπορά

1207 91 90

1207 99

1207 99 15

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

- Από κουκιά σόγιας

- Άλλα

1208

1208 10 00

1208 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1112

Ατελώς

---- Άλλα

1207 99 97

Ατελώς

4,5

Ατελώς

---- Σπέρματα κάνναβης

1207 99 91

--- Άλλα

Ατελώς

--- Που προορίζονται για σπορά

1207 91 10

Ατελώς

Ατελώς

-- Σπέρματα παπαρούνας κάθε είδους

1207 91

- Άλλα

Ατελώς

-- Που προορίζονται για σπορά

1207 40 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Σπέρματα σουσαμιού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1207 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5540

- Σπέρματα ζαχαρότευτλων

1209 10 00

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

--- Τριφυλλιού ιώδους (Trifolium pratense L.)

--- Άλλων

-- Φεστούκας (fétuque)

--- Φεστούκας της λειμώνιας (Festuca pratensis Huds.)

--- Φεστούκας ερυθρωπής (Festuca rubra L.)

--- Άλλων

-- Πόας της λειμώνιας (Poa pratensis L.)

-- Αίρας (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

--- Αίρας της ιταλικής (Lolium multiflorum Lam.)

--- Αίρας της πολυετούς (Lolium perenne L.)

-- Άλλα

--- Βίκων: των ειδών πόας της τελματώδους (Poa palustris L.) και πόας της κοινής (Poa
trivialis L.). Δακτυλίδος της στρογγυλόμορφης (Dactylis glomerata L.). Αγριάδας
(Agrostides)

--- Φλέου του λειμώνιου

1209 22 10

1209 22 80

1209 23

1209 23 11

1209 23 15

1209 23 80

1209 24 00

1209 25

1209 25 10

1209 25 90

1209 29

1209 29 10

1209 29 35

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1113

Ατελώς

-- Τριφυλλιού (Trifolium spp.)

1209 22

Ατελώς

2,5

Ατελώς

-- Μηδικής
2,5

8,3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

1209 21 00

- Σπέρματα χορτονομών

Σπέρματα, καρποί και σπόροι για σπορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1209

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5541

8,3
2,5
3

--- Σπέρματα από κτηνοτροφικά τεύτλα (Beta vulgaris var. alba)

--- Άλλα

- Σπέρματα ποωδών φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα άνθη τους

1209 29 60

1209 29 80

1209 30 00

3

--- Σπέρματα από κοκκινογούλια (Beta vulgaris var. conditiva)

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Δασικών φυτών

1209 91 30

1209 91 90

1209 99

1209 99 10

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

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

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

-- Κώνοι λυκίσκου, σπασμένοι, αλεσμένοι ή με μορφή σβόλων, εμπλουτισμένοι με
λουπουλίνη. Λουπουλίνη

1210

1210 10 00

1210 20

1210 20 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1114

4

---- Άλλα

1209 99 99

5,8

5,8

3

---- Φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως για τα λουλούδια τους, άλλα από εκείνα που
αναφέρονται στη διάκριση 1209 30 00

1209 99 91

--- Άλλα

8,3

--- Γογγυλιών (Brassica oleracea, var. caulorapa και gongylodes L.)

1209 91 10

Ατελώς

3

-- Σπέρματα λαχανικών

1209 91

- Άλλα

2,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Λούπινου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1209 29 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5542

- Άχυρο παπαρούνας

- Άλλα

-- Κουκιά tonka

-- Άλλα

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

- Φύκια

1211 40 00

1211 90

1211 90 30

1211 90 85

1212

1212 20 00

6,7 EUR/100 kg/net

--- Αποξεραμένα έστω και σε σκόνη

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Ζαχαροκάλαμα

1212 91 20

1212 91 80

1212 99

1212 99 20

4,6 EUR/100 kg/net

23 EUR/100 kg/net

-- Ζαχαρότευτλα

Ατελώς

Ατελώς

1212 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1115

Ατελώς

- Κόκα (φύλλα)

1211 30 00

- Άλλα

Ατελώς

- Ρίζες πάνακος γκίνζενγκ (ginseng) (ιαπωνική κάνναβη)

1211 20 00

3

Ατελώς

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

1211

5,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1210 20 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5543

Ατελώς
Ατελώς

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

- Αλεύρι και συσσωματώματα με μορφή σβόλων από μηδική (luzerne)

- Άλλα

-- Τεύτλα κτηνοτροφικά, γογγύλια Σουηδίας (γογγυλοκράμβες) και άλλες ρίζες κτηνοτροφικές

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 - ΓΟΜΕΣ, ΡΗΤΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΧΥΜΟΙ ΚΑΙ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ ΦΥΤΙΚΑ

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλσαμα), φυσικές

- Γόμα αραβική

- Άλλα

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

1214

1214 10 00

1214 90

1214 90 10

1214 90 90

13

1301

1301 20 00

1301 90 00

1302

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1116

Ατελώς

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

1213 00 00

- Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά

Ατελώς

--- Άλλα

1212 99 70

Ατελώς

5,8

Ατελώς

5,8

---- Άλλα

1212 99 49

Ατελώς

5,1

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Μη αποφλοιωμένα, ούτε σπασμένα, ούτε αλεσμένα

--- Σπέρματα χαρουπιών

--- Χαρούπια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1212 99 41

1212 99 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5544

19,2
11,2

-- Άλλα

--- Βανίλια ελαιορητίνη

--- Άλλα

- Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές ενώσεις

-- Σε ξερή κατάσταση

-- Άλλες

1302 19

1302 19 05

1302 19 80

1302 20

1302 20 10

1302 20 90

Ατελώς
Ατελώς

-- Βλεννώδη και πηκτικά από χαρούπια, από χαρουπόσπορο ή από σπέρματα guarée, έστω και
τροποποιημένα

--- Από χαρούπια ή χαρουπόσπορο

--- Από σπέρματα guarée

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 - ΠΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΠΟΥ ΔΕΝ KATONOMAZONTAI OYTE ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

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)

1302 32

1302 32 10

1302 32 90

1302 39 00

14

1401

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1117

Ατελώς

-- Αγάρ-αγάρ

Ατελώς

Ατελώς

1302 31 00

- Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά παράγωγα, έστω και τροποποιημένα

3,2

-- Λυκίσκου

1302 13 00

3

3,2

-- Γλυκόριζας

1302 12 00

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Όπιου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1302 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5545

1502 00 90
1503 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1118

- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προΐόντων για
την ανθρώπινη διατροφή
- Άλλα
Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, ελαιομαργαρίνη και
στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί oύτε αλλιώς
παρασκευασθεί
- Στεατίνη και ελαιοστεατίνη

1502 00 10

1501 00 19
1501 00 90
1502 00

1501 00 11

1501 00

15

- Μπαμπού
- Καλάμια του είδους rotin
- Άλλα
Φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Χνούδι σπόρων βαμβακιού (linters de coton)
- Άλλα
ΤΜΗΜΑ III - ΛΙΠΗ ΚΑΙ ΛΑΔΙΑ ΖΩΙΚΑ Ή ΦΥΤΙΚΑ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΑΥΤΩΝ. ΛΙΠΗ ΒΡΩΣΙΜΑ ΕΠΕΞEΡΓΑΣΜΕΝΑ. 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
Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux) και λίπη πουλερικών, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 0209 ή 1503
- Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου και του saindoux)
-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα
- Λίπη πουλερικών
Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, άλλα από εκείνα της κλάσης 1503

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1401 10 00
1401 20 00
1401 90 00
1404
1404 20 00
1404 90 00
III

ΣΟ 2008

3,2

Ατελώς

17,2 EUR/100 kg/net
11,5

Ατελώς

0

0

0
0

0

0
0

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5546

-- Άλλες

- Στεατέλαιο που προορίζεται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων για
την ανθρώπινη διατροφή

- Άλλα

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

- Λάδια από συκώτια ψαριών και τα κλάσματά τους

-- Περιεκτικότητας σε βιταμίνη Α ίσης ή κατώτερης των 2 500 διεθνών μονάδων το g

1503 00 19

1503 00 30

1503 00 90

1504

1504 10

1504 10 10

- Λίπη και λάδια ψαριών και τα κλάσματά τους, άλλα από τα λάδια από συκώτια

-- Κλάσματα στερεά

-- Άλλα

- Λίπη και λάδια θαλασσίων θηλαστικών και τα κλάσματά τους

-- Κλάσματα στερεά

-- Άλλα

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

- Εριολίπος ακατέργαστο (σουιντίνη)

- Άλλα

1504 20

1504 20 10

1504 20 90

1504 30

1504 30 10

1504 30 90

1505 00

1505 00 10

1505 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1119

Ατελώς

--- Άλλα

1504 10 99

Ατελώς

3,2

Ατελώς

10,9

Ατελώς

10,9

Ατελώς

--- Γλωσσοειδών

3,8

6,4

Ατελώς

5,1

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

1504 10 91

-- Άλλα

-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1503 00 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5547

1507 10
1507 10 10

1509 90 00

1508 90 90
1509
1509 10
1509 10 10
1509 10 90

1508 10 90
1508 90
1508 90 10

1508 10
1508 10 10

1507 90 90
1508

1507 10 90
1507 90
1507 90 10

0
0

122,6 EUR/100 kg/net
124,5 EUR/100 kg/net
134,6 EUR/100 kg/net

- Άλλα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1120

0

0

5,1

0

0

0
6,4

Ατελώς

0

0

5,1
9,6

0

6,4

9,6

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

- Λάδι ακατέργαστο, έστω και αποκομμιωμένο
-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλο
- Άλλα
-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα
Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
- Λάδι ακατέργαστο
-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλο
- Άλλα
-- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή
-- Άλλα
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Παρθένα
-- Ελαιόλαδο μειονεκτικό
-- Άλλα
3,2

Ατελώς

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα
Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1506 00 00

1507

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5548

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

- Λάδι ακατέργαστο

-- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

-- Άλλο

- Άλλα

1511

1511 10

1511 10 10

1511 10 90

1511 90

10,9

--- Που παρουσιάζονται αλλιώς

1511 90 19

-- Λάδια ακατέργαστα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1121

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά
όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1512

1512 11

9

--- Άλλα

1511 90 99

- Λάδι ηλιοτρόπιου ή κνήκου και τα κλάσματά τους

5,1

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

1511 90 91

-- Άλλα

12,8

--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

3,8

1511 90 11

-- Κλάσματα στερεά

160,3 EUR/100 kg/net

- Άλλα

1510 00 90

Ατελώς

110,2 EUR/100 kg/net

- Λάδια ακατέργαστα

1510 00 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους, που παίρνονται αποκλειστικά από ελιές, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, και μείγματα από αυτά τα λάδια ή τα
κλάσματα με λάδια ή κλάσματα της κλάσης 1509

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1510 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5549

1513 11
1513 11 10

1512 29 90
1513

1512 21 90
1512 29
1512 29 10

1512 21
1512 21 10

1512 19 90

1512 11 91
1512 11 99
1512 19
1512 19 10

1512 11 10

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1122

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
---- Ηλιοτρόπιου
---- Κνήκου
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
- Λάδι βαμβακιού (βαμβακέλαιο) και τα κλάσματά του
-- Λάδι ακατέργαστο, έστω και αν του έχει αφαιρεθεί το κατακάθι (gossipol)
--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλο
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και
τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά) και τα κλάσματά του
-- Λάδι ακατέργαστο
--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2,5

0

0

0

5,1
9,6

0

0
6,4

3,2

0

0

5,1
9,6

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

6,4
6,4

3,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5550

1513 29 11

1513 21 90
1513 29

1513 21 30

1513 21
1513 21 10

1513 19 99

1513 19 91

1513 19 30

1513 19 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1123

6,4

---- Που παρουσιάζεται αλλιώς
-- Άλλα
--- Κλάσματα στερεά
---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή
λιγότερο
---- Που παρουσιάζονται αλλιώς
--- Άλλα
---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
----- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή
λιγότερο
----- Που παρουσιάζονται αλλιώς
- Λάδια λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους
-- Λάδια ακατέργαστα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή
λιγότερο
---- Που παρουσιάζονται αλλιώς
-- Άλλα
--- Κλάσματα στερεά
---- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή
λιγότερο

1513 11 99
1513 19

12,8

6,4

12,8

3,2

9,6

12,8

5,1

10,9

12,8

12,8

---- Που παρουσιάζεται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1513 11 91

1513 19 11

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5551

6,4

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

--- Άλλα

-- Άλλα

1514 91 10

1514 91 90

1514 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1124

3,2

-- Λάδια ακατέργαστα

0

0

0

0

5,1
9,6

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

6,4

3,2

9,6

12,8

1514 91

- Άλλα

--- Άλλα

1514 19 90

1514 11 90
1514 19
1514 19 10

1514 11
1514 11 10

1513 29 90
1514

1513 29 50

5,1

10,9

---- Που παρουσιάζονται αλλιώς
--- Άλλα
---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
----- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή
λιγότερο
----- Που παρουσιάζονται αλλιώς
Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού και τα κλάσματά τους, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα
- Λάδι αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ και
τα κλάσματά του
-- Λάδια ακατέργαστα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

1513 29 19

1513 29 30

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5552

9,6

--- Άλλα

Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το λάδι jojoba) και τα κλάσματά
τους, σταθερά, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

1514 99 90

1515

9,6

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

--- Άλλα

1515 19

1515 19 10

1515 19 90

5,1
9,6

--- Άλλο

-- Άλλα

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

--- Άλλα

- Ρετσινόλαδο και τα κλάσματά του

-- Που προορίζονται για την παραγωγή αμινο-ενδεκανοϊκού οξέος για την κατασκευή είτε
συνθετικών ινών είτε τεχνητών πλαστικών υλών

-- Άλλα

1515 21 90

1515 29

1515 29 10

1515 29 90

1515 30

1515 30 10

1515 30 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1125

6,4

--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

1515 21 10

5,1

Ατελώς

3,2

-- Λάδι ακατέργαστο

1515 21

- Καλαμποκέλαιο και τα κλάσματά του

5,1

-- Λάδι ακατέργαστο

1515 11 00

3,2

5,1

--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων
για την ανθρώπινη διατροφή

1514 99 10

- Λινέλαιο και τα κλάσματά του

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5553

1515 90 51

1515 90 40

1515 90 39

1515 90 31

1515 90 29

1515 90 21

1515 50 99
1515 90
1515 90 11

1515 50 91

1515 50 19

1515 50 11

1515 50

ΣΟ 2008
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- Σισαμέλαιο και τα κλάσματά του
-- Λάδι ακατέργαστο
--- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλο
-- Άλλα
--- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
--- Άλλα
- Άλλα
-- Λάδι τουνγκ (abrasin); Λάδια από jojoba, oiticica. Κερί μυρίκης, κερί Ιαπωνίας. Τα
κλάσματά τους
-- Καπνοσπορέλαιο και τα κλάσματά του
--- Λάδι ακατέργαστο
---- Που προορίζεται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλο
--- Άλλα
---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
-- Άλλα λάδια και τα κλάσματά τους
--- Λάδια ακατέργαστα
---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού
περιεχομένου 1kg ή λιγότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

12,8

3,2

9,6

0

0

0

0

Ατελώς

0

Ατελώς

0

0

Ατελώς

6,4

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

9,6

5,1

6,4

3,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5554

1516 20 95

1516 20 91

---- Άλλα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1127

--- Που παρουσιάζονται αλλιώς
---- Λάδια από αγριοκράμβη, λινάρι, αγριογογγύλη, ηλιοτρόπιο, illipé, karité, makoré,
touloucouna ή babassu που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες
από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

-- Που παρουσιάζονται αλλιώς
- Λίπη και λάδια φυτικά και τα κλάσματά τους
-- Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax»
-- Άλλα
--- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1516 10 90
1516 20
1516 20 10

1516 10
1516 10 10

1515 90 99
1516

1515 90 91

5,1

0

0

0

3,4
12,8

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

10,9

12,8

9,6

12,8

5,1

6,4

----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά
--- Άλλα
---- Που προορίζονται για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή
---- Άλλα
----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού
περιεχομένου 1kg ή λιγότερο
----- Παχύρρευστα, που παρουσιάζονται αλλιώς. Ρευστά
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
- Λίπη και λάδια ζωικά και τα κλάσματά τους
-- Που παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

1515 90 59

1515 90 60

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5555

1518 00 10

1517 90 99
1518 00

1517 90 91
1517 90 93

1517 10 90
1517 90
1517 90 10

1517 10
1517 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1128

7,7

16

0

0

0
0

0

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

9,6
2,9

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

16

8,3 + 28,4 EUR/100 kg/net

10,9

9,6

----- Λάδια από αράπικο φυστίκι, βαμβάκι, σόγια ή ηλιοτρόπιο. Άλλα λάδια,
περιεκτικότητας σε ελεύθερα λιπαρά οξέα κατώτερης του 50 % κατά βάρος και με
εξαίρεση τα λάδια από λαχανοφοίνικα (φοινικοπυρηνέλαιο), illipι, κοκοφοίνικα,
αγριοκράμβης, αγριογογγύλης ή copaïba
----- Άλλα
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 1516
- Μαργαρίνη, μη συμπεριλαμβανομένης της ρευστής μαργαρίνης
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
-- Άλλη
- Άλλα
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, που
υπερβαίνει το 10 % αλλά που δεν υπερβαίνει το 15 %
-- Άλλα
--- Λάδια φυτικά σταθερά, ρευστά, απλώς αναμειγμένα
--- Μείγματα ή παρασκευάσματα μαγειρικά που χρησιμοποιούνται για αφαίρεση των
τύπων (φορμών)
--- Άλλα
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 1516, Μείγματα ή παρασκευάσματα 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
- Λινοξύνη
- Λάδια φυτικά σταθερά ρευστά, απλώς αναμειγμένα, που προορίζονται για τεχνικές ή
βιομηχανικές χρήσεις, άλλες από την παρασκευή προϊόντων για την ανθρώπινη
διατροφή

1516 20 96

1516 20 98
1517

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5556

1522 00 10

1521 90 91
1521 90 99
1522 00

1521 10 00
1521 90
1521 90 10

1518 00 99
1520 00 00
1521

1518 00 95

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1129

0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
2,5

0

0

Ατελώς

3,8

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

7,7
Ατελώς

2

7,7

3,2
5,1

-- Ακατέργαστα
-- Άλλα
- Άλλα
-- 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 1516
-- Άλλα
--- Μείγματα και παρασκευάσματα μη βρώσιμα από ζωικά λίπη και φλάδια ή από ζωικά
και φυτικά λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους
--- Άλλα
Γλυκερίνη ακατέργαστη. Γλυκερινούχα νερά και αλισίβες
Κεριά φυτικά (άλλα από τα τριγλυκερίδια), κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα και
κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
- Κεριά φυτικά
- Άλλα
-- Κεριά σπέρματος κήτους, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
-- Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή χρωματισμένα
--- Ακατέργαστα
--- Άλλα
Λάδια δερμάτων. Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών
σωμάτων ή των ζωικών ή των φυτικών κεριών
- Λάδι δερμάτων
- Υπολείμματα που προέρχονται από την επεξεργασία των λιπαρών σωμάτων ή των
ζωικών ή των φυτικών κεριών
-- Που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά του ελαιόλαδου

1518 00 31
1518 00 39

1518 00 91

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5557

--- Άλλα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΡΕΑΤΩΝ, ΨΑΡΙΩΝ Ή
ΜΑΛΑΚΟΣΤΡΑΚΩΝ, ΜΑΛΑΚΙΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΑΣΠΟΝΔΥΛΩΝ ΥΔΡΟΒΙΩΝ

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

- Από συκώτι

1522 00 99

IV

16

1601 00

1601 00 10

16

- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

- Συκωτιών όλων των ζώων

-- Χήνας ή πάπιας

-- Άλλα

1602 10 00

1602 20

1602 20 10

1602 20 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1130

10,2

Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, παραπροϊόντων σφαγίων ή αίματος

1602

- Πουλερικών της κλάσης 0105

100,5 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

1601 00 99

16,6

149,4 EUR/100 kg/net

-- Λουκάνικα και σαλάμια, ξερά ή για επάλειψη, άψητα

15,4

Ατελώς

1601 00 91

- Άλλα

--- Κατακάθια ή μούργες, πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)

1522 00 91

3,2

47,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

1522 00 39

-- Άλλα

29,9 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1522 00 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5558

102,4 EUR/100 kg/net

102,4 EUR/100 kg/net

86,7 EUR/100 kg/net

102,4 EUR/100 kg/net

--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας πουλεpικών ή
παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών

--- Άλλα

-- Από πετεινούς και κότες
--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλεpικών ή παραπροϊόντα σφαγίων
πουλεpικών
---- Άψητα

---- Άλλα

1602 31 30

1602 31 90

1602 32

1602 32 11

1602 32 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1131

102,4 EUR/100 kg/net

---- Άλλα

1602 31 19

1602 31

102,4 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

1602 31 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Γάλου
--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλεpικών ή παραπροϊόντα σφαγίων
πουλεpικών
---- Που περιέχουν αποκλειστικά κρέας γάλου άψητο

ΣΟ 2008

ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5559

1602 41
1602 41 10
1602 41 90
1602 42
1602 42 10
1602 42 90

1602 39 80

1602 39 29
1602 39 40

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1132

---- Άλλα
--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας
πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών
--- Άλλα
- Χοιροειδών
-- Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού
--- Κατοικίδιων χοιροειδών
--- Άλλα
-- Ωμοπλάτες και τεμάχια αυτών
--- Κατοικίδιων χοιροειδών
--- Άλλα

-- Άλλα
--- Που περιέχουν κατά βάρος 57 % ή περισσότερο κρέας πουλερικών ή παραπροϊόντα
σφαγίων πουλεpικών
---- Άψητα

1602 39

0
0
0
0

129,3 EUR/100 kg/net
10,9

0

ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Πουλερικά (16
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

156,8 EUR/100 kg/net
10,9

10,9

10,9
10,9

86,7 EUR/100 kg/net

10,9

--- Άλλα

1602 32 90

1602 39 21

10,9

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που περιέχουν 25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 57 % κατά βάρος κρέας
πουλερικών ή παραπροϊόντα σφαγίων πουλεpικών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1602 32 30

ΣΟ 2008

5560

1602 50 31
1602 50 95
1602 90
1602 90 10

1602 49 90
1602 50
1602 50 10

1602 49 50

1602 49 19
1602 49 30

1602 49 15

1602 49 13

1602 49 11

1602 49

ΣΟ 2008
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-- Άλλα
--- Παστό βοδινό (corned beef), σε αεροστεγείς συσκευασίες
--- Άλλα
- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
-- Παρασκευάσματα από αίμα όλων των ζώων
-- Άλλα

---- Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 40 % κρέας ή παραπροιόντα σφαγίων, κάθε
είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
--- Άλλα
- Βοοειδών
-- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων, άψητων

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα
--- Κατοικίδιων χοιροειδών
---- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε
είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε φύσης ή προέλευσης
----- Θωρακο-οσφυϊκή χώρα (με εξαίρεση τους σβέρκους) και τα τεμάχια αυτής στα οποία
περιλαμβάνονται και τα μείγματα από θωρακο-οσφυϊκή χώρα και χοιρομέρι (ζαμπόν)
----- Σβέρκοι και τεμάχια αυτών, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα από σβέρκους και
ωμοπλάτες
----- Άλλα μείγματα που περιέχουν χοιρομέρια (ζαμπόν), ωμοπλάτες, θωρακο-οσφυϊκή χώρα ή
σβέρκους και τεμάχια αυτών
----- Άλλα
---- Που περιέχουν κατά βάρος 40 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 80 % κρέας ή
παραπροϊόντα σφαγίων, κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και το λαρδί και τα λίπη κάθε
φύσης ή προέλευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0
0
0

16,6

0

303,4 EUR/100 kg/net

16,6
16,6

0

0

0
0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

10,9

54,3 EUR/100 kg/net

85,7 EUR/100 kg/net
75 EUR/100 kg/net

129,3 EUR/100 kg/net

129,3 EUR/100 kg/net

156,8 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5561

12,8
16,6

-------- Προβατοειδών
-------- Αιγοειδών

1602 90 72
1602 90 74

16,6

------ Άλλα

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

- Σε άμεσες συσκευασίες με καθαρό περιεχόμενο 1 kg ή λιγότερο

- Άλλα

1602 90 99

1603 00

1603 00 10

1603 00 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1134

16,6

-------- Αιγοειδών

1602 90 78

Ατελώς

12,8

12,8

-------- Προβατοειδών

1602 90 76

------- Άλλα

16,6

303,4 EUR/100 kg/net

85,7 EUR/100 kg/net

10,9

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Άλλα
----- Άλλα
------ Προβατοειδών ή αιγοειδών
------- Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων

--- Κυνηγιού ή κουνελιού
--- Άλλα
---- Που περιέχουν κρέας ή παραπροΐόντα σφαγίων κατοικίδιων χοιροειδών
---- Άλλα
----- Που περιέχουν κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών
------ Άψητα. Μείγματα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, ψημένων και κρέατος ή
παραπροϊόντων σφαγίων άψητων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1602 90 69

1602 90 61

1602 90 51

1602 90 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5562

1604 14 16
1604 14 18
1604 14 90

1604 14 11

1604 13 11
1604 13 19
1604 13 90
1604 14

1604 12 91
1604 12 99
1604 13

1604 11 00
1604 12
1604 12 10

1604

ΣΟ 2008
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Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών. Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που
παρασκευάζονται από αυγά ψαριού
- Ψάρια ολόκληρα ή σε τεμάχια, με εξαίρεση τα ψάρια σε κιμά
-- Σολομοί
-- Ρέγγες
--- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω
και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα
--- Άλλα
---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες
---- Άλλα
-- Σαρδέλες, φρίσσες (sardinelles) και σαρδελόρεγγες
--- Σαρδέλες
---- Σε ελαιόλαδο
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Τόνοι, παλαμίδες και παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)
--- Τόνοι και παλαμίδες
---- Σε φυτικά λάδια
---- Άλλα
----- Φιλέτα που ονομάζονται «loins»
----- Άλλα
--- Παλαμίδες ρίκια (Sarda spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

24
24
25

24

12,5
12,5
12,5

7
7
7

7

0
0
0

3
3

3

15

20
20

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5563

1604 19 98

1604 19 92
1604 19 93
1604 19 94
1604 19 95

1604 19 91

1604 19 31
1604 19 39
1604 19 50

1604 15 11
1604 15 19
1604 15 90
1604 16 00
1604 19
1604 19 10

1604 15

ΣΟ 2008
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-- Σκουμπριά
--- Των ειδών Scomber scombrus και Scomber japonicus
---- Φιλέτα
---- Άλλα
--- Του είδους Scomber australasicus
-- Αντσούγιες
-- Άλλα
--- Σολομοειδή, άλλα από σολομούς
--- Ψάρια του γένους Euthynnus, άλλα από παλαμίδες [Euthynnus (Katsuwonus)
pelamis]
---- Φιλέτα που ονομάζονται «loins»
---- Άλλα
--- Ψάρια του είδους Orcynopsis unicolor
--- Άλλα
---- Φιλέτα ωμά, απλώς καλυμμένα με πάστα ή με τριμμένη κόρα ψωμιού (panés), έστω
και προψημένα μέσα σε λάδι, κατεψυγμένα
---- Άλλα
----- Μπακαλιάροι (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)
----- Γάδοι μαύροι (Pollachius virens)
----- Μερλούκιοι (Merluccius spp., Urophycis spp.)
----- Γάδοι της Αλάσκας (Theragra chalcogramma) και γάδοι κίτρινοι (Pollachius
pollachius)
----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

20

20
20
20
20

7,5

3

3
3
3
3

3

3
3
3

3

7

24
24
12,5

3
3
3
3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

25
25
20
25

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5564

1605 20 91

1605 10 00
1605 20
1605 20 10

1604 20 70
1604 20 90
1604 30
1604 30 10
1604 30 90
1605

1604 20 10
1604 20 30
1604 20 40
1604 20 50

1604 20
1604 20 05

ΣΟ 2008
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- Άλλα παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών
-- Παρασκευάσματα από σουρίμι
-- Άλλων
--- Σολομών
--- Σολομοειδών, άλλων από σολομούς
--- Αντσουγιών
--- Σαρδελών, παλαμίδων ρικιών, σκουμπριών των ειδών Scomber scombrus και
Scomber japonicus και ψαριών των ειδών Orcynopsis unicolor
--- Τόνων, παλαμίδων και άλλων ψαριών του γένους Euthynnus
--- Άλλων ψαριών
- Χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού
-- Χαβιάρι (αυγά οξύρρυγχου)
-- Υποκατάστατα χαβιαριού
Μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα
- Καβούρια
- Γαρίδες
-- Σε αεροστεγείς συσκευασίες
-- Άλλες
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 2 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3

3

20
20

3

3
3

20
20

8

3
3

3
3
3
3

3

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

24
14

5,5
7
25
25

20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5565

1701 11
1701 11 10
1701 11 90

1605 90 11
1605 90 19
1605 90 30
1605 90 90
17
1701

1605 30 90
1605 40 00
1605 90

1605 20 99
1605 30
1605 30 10

ΣΟ 2008
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--- Άλλες
- Αστακοί
-- Σάρκες αστακών ψημένες που προορίζονται στη μεταποιητική βιομηχανία για την
παραγωγή βουτύρων αστακού, για πάστες (terrines), για σούπες ή σάλτσες
-- Άλλα
- Άλλα μαλακόστρακα
- Άλλα
-- Μαλάκια
--- Μύδια (Mytilus spp., Perna spp.)
---- Σε αεροστεγείς συσκευασίες
---- Άλλα
--- Άλλα
-- Άλλα ασπόνδυλα υδρόβια
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 - ΖΑΧΑΡΑ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χημικώς καθαρή, σε στερεή
κατάσταση
- Ζάχαρη ακατέργαστη χωρίς προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών
-- Από ζαχαροκάλαμο
--- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)
--- Άλλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33,9 EUR/100 kg/net
41,9 EUR/100 kg/net

20
20
20
26

20
20

0
0

3
3
3
3

3
3

0

Ατελώς

20

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5566

41,9 EUR/100 kg/net

41,9 EUR/100 kg/net

41,9 EUR/100 kg/net

41,9 EUR/100 kg/net

--- Άλλη

- Άλλη
-- Με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

-- Άλλη
--- Ζάχαρη άσπρη

--- Άλλη

Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμβάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η γλυκόζη και η
φρουκτόζη (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

1701 12 90

1701 91 00

1701 99
1701 99 10

1701 99 90

1702

14 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

- Ζάχαρο και σιρόπι σφενδάμνου

1702 19 00

1702 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1139

14 EUR/100 kg/net

-- Με περιεκτικότητα σε λακτόζη 99 % κατά βάρος τουλάχιστον εκφρασμένη σε
άνυδρη λακτόζη επί ξηράς ύλης

1702 11 00

- Λακτόζη και σιρόπι λακτόζης

33,9 EUR/100 kg/net

-- Από τεύτλα
--- Που προορίζεται για εξευγενισμό (ραφινάρισμα)

1701 12
1701 12 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5567

-- Άλλα

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

-- Ισογλυκόζη

1702 20 90

1702 30

1702 30 10

- Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση,
από 20 % συμπεριλαμβανομένου έως 50 % μη συμπεριλαμβανομένου φρουκτόζη, με
εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)

-- Ισογλυκόζη

1702 40

1702 40 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1140

20 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

1702 30 90

50,7 EUR/100 kg/net mas

26,8 EUR/100 kg/net

--- Σε άσπρη κρυσταλλική σκόνη, έστω και συσσωματωμένη

50,7 EUR/100 kg/net mas

1702 30 50

-- Άλλα

0,4 EUR/100 kg/net

-- Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών
ουσιών

1702 20 10

8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

0

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5568

0,4 EUR/100 kg/net

-- Σιρόπι ινουλίνης

-- Άλλα

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή
διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που περιέχουν κατά
βάρος σε ξερή κατάσταση 50 % φρουκτόζη

-- Μαλτόζη χημικώς καθαρή

1702 60 10

1702 60 80

1702 60 95

1702 90

1702 90 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1141

0,4 EUR/100 kg/net

- Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι φρουκτόζης, που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή
κατάσταση, περισσότερο από 50 % φρουκτόζη, με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο)
-- Ισογλυκόζη

1702 60

12,8

50,7 EUR/100 kg/net mas

16 + 50,7 EUR/100 kg/net
mas

- Φρουκτόζη χημικώς καθαρή

1702 50 00

20 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1702 40 90

ΣΟ 2008

ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) (1)

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Άλλα ζάχαρα
(10 000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) (1)

5569

0,4 EUR/100 kg/net

27,7 EUR/100 kg/net

19,2 EUR/100 kg/net

0,4 EUR/100 kg/net

0,4 EUR/100 kg/net

0,35 EUR/100 kg/net
0,35 EUR/100 kg/net

-- Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα
--- Που περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 50 % ή περισσότερο ζαχαρόζη

--- Άλλα
---- Σε σκόνη, έστω και συσσωματωμένη

---- Άλλα

-- Σιρόπι ινουλίνης

-- Άλλα

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

- Μελάσες από ζαχαροκάλαμο

- Άλλες

1702 90 71

1702 90 75

1702 90 79

1702 90 80

1702 90 95

1703

1703 10 00

1703 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1142

20 EUR/100 kg/net

-- Μαλτοδεξτρίνη και σιρόπι μαλτοδεξτρίνης

1702 90 50

50,7 EUR/100 kg/net mas

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ισογλυκόζη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1702 90 30

ΣΟ 2008

0

0

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ζάχαρη (20 070
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

5570

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 60 % (στην οποία
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη)

- Άλλα

-- Εκχυλίσματα γλυκόριζας που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 %
ζαχαρόζη, χωρίς προσθήκη άλλων υλών

-- Παρασκεύασμα με την ονομασία «λευκή σοκολάτα»

1704 10 90

1704 90

1704 90 10

1704 90 30

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

--- Κουφέτα κάθε είδους και παρόμοια ζαχαρώδη παρασκευάσματα

1704 90 61

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1143

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

--- Δισκία (παστίλιες) για το λαιμό και ζαχαρόπηκτα για το βήχα

1704 90 55

--- Άλλα

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

--- Πάστες και μάζες, περιλαμβανομένου και του αμυγδαλόπαστου (massepain), σε
άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου ίσου ή ανώτερου του 1 kg

9,1 + 45,1 EUR/100 kg/net
MAX 18,9 + 16,5 EUR/100
kg/n

1704 90 51

-- Άλλα

6,3 + 30,9 EUR/100 kg/net
MAX 18,2

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη κατώτερης του 60 % (στην οποία
περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη)

1704 10 10

13,4

6,2 + 27,1 EUR/100 kg/net
MAX 17,9

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

1704 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1704

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5571

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

---- Γόμες και άλλα γλυκίσματα με βάση τους ζελέδες, στα οποία περιλαμβάνονται και
οι πάστες φρούτων σε μορφή ζαχαρωδών παρασκευασμάτων

---- Καραμέλες (bonbons) από βρασμένα ζάχαρα έστω και παραγεμισμένες

---- Καραμέλες

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

Ατελώς
Ατελώς

9,6
9,6
7,7
8

----- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 - ΚΑΚΑΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Κακάο σε σπόρους και θραύσματα σπόρων, ακατέργαστα ή φρυγμένα

Κελύφη, μεμβράνες (φλούδες) και άλλα απορρίμματα κακάου

Πάστα κακάου, έστω και αποβουτυρωμένη

- Μη αποβουτυρωμένη

- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αποβουτυρωμένη

Βούτυρο, λίπος και λάδι κακάου

Σκόνη κακάου, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1704 90 99

18

1801 00 00

1802 00 00

1803

1803 10 00

1803 20 00

1804 00 00

1805 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1144

9 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

----- Που λαμβάνονται με συμπίεση

1704 90 81

---- Άλλα

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0 για περιεκτικότητα
σε ζάχαρη <70% ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) για
περιεκτικότητα σε
ζάχαρη ≥70% (1)

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5572

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζης που μετριέται
επίσης σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 85 %

- Άλλα παρασκευάσματα που παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή σε ράβδους, με βάρος
που υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, κόκκους ή
παρόμοιες μορφές, σε δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με περιεχόμενο που υπερβαίνει
τα 2 kg

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 31 % ή ολικής
περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που προέρχονται
από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 31 %

-- Ολικής περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου και σε λιπαρές ύλες που
προέρχονται από το γάλα ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 31 %

1806 10 90

1806 20

1806 20 10

1806 20 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1145

--- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε βούτυρο κακάου ίσης ή ανώτερης του 18 %

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

8 + 41,9 EUR/100 kg/net

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται
επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 65 % και κατώτερης του 80 %

1806 10 30

1806 20 50

8 + 31,4 EUR/100 kg/net

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται
επίσης σε ζαχαρόζη, ίσης ή ανώτερης του 5 % και κατώτερης του 65 %

1806 10 20

-- Άλλα

8 + 25,2 EUR/100 kg/net

-- Που δεν περιέχει ζαχαρόζη ή που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 5 % ζαχαρόζη
(στην οποία περιλαμβάνεται και το ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε
ζαχαρόζη) ή ισογλυκόζη που μετριέται επίσης σε ζαχαρόζη

1806 10 15

8

- Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

1806 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1806

ΣΟ 2008

0

0

0

ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) (1)

ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) (1)

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5573

--- Άλλα

- Άλλα, που παρουσιάζονται σε πλακίδια ή ράβδους
-- Παραγεμισμένα

-- Μη παραγεμισμένα
--- Με προσθήκη δημητριακών, καρυδιών ή άλλων φρούτων

--- Άλλα

- Άλλα
-- Σοκολάτα και είδη από σοκολάτα
--- Καραμέλες σοκολάτας (pralines), παραγεμισμένες ή μη
---- Που περιέχουν αλκοολούχα ποτά

1806 20 95

1806 31 00

1806 32
1806 32 10

1806 32 90

1806 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1146

--- Γλάσο κακάου

1806 20 80

1806 90 11

--- Παρασκευάσματα σοκολάτας γάλακτος σε κόκκους (chocolate milk crumb)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1806 20 70

ΣΟ 2008

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

15,4 + EA

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0 για περιεκτικότητα
σε ζάχαρη <70% ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) για
περιεκτικότητα σε
ζάχαρη ≥70% (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Γάλα-κρέμα
(300 - 500 t) (1)
0

5574

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z
8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

-- Ζαχαρώδη και τα υποκατάστατα αυτών που έχουν παραχθεί από υποκατάστατα της
ζάχαρης, που περιέχουν κακάο

-- Πολτοί για επάλειψη σε ψωμί, που περιέχουν κακάο

-- Παρασκευάσματα για ποτά που περιέχουν κακάο

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΤΑ
ΑΛΕΥΡΙΑ, ΤΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ Ή ΤΟ ΓΑΛΑ. ΕΙΔΗ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1147

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

---- Μη παραγεμισμένα

1806 90 39

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

--- Άλλα
---- Παραγεμισμένα

1806 90 31

8,3 + EA MAX 18,7 + AD
S/Z

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1806 90 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5575

--- Άλλα

1901 90 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1148

--- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του
1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη
(συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του
5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε
σκόνη από προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια,
άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο ή που περιέχουν
λιγότερο από 40 % κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως και δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι 0404, που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν
λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Παρασκευάσματα για τη διατροφή των παιδιών, συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση
- Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή
μπισκοτοποιίας της κλάσης 1905
- Άλλα
-- Εκχυλίσματα βύνης
--- Περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισμα ίσης ή ανώτερης του 90 % κατά βάρος
--- Άλλα
-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1901 90 91

1901 90 11
1901 90 19

1901 90

1901 20 00

1901 10 00

1901

ΣΟ 2008

7,6 + EA

12,8

5,1 + 18 EUR/100 kg/net
5,1 + 14,7 EUR/100 kg/net

7,6 + EA

7,6 + EA

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0 για περιεκτικότητα
σε ζάχαρη <70% ΔΠ_Μεταποιημένη
ζάχαρη (2 000 - 3
000 t) για
περιεκτικότητα σε
ζάχαρη ≥70% (1)

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5576

8,5
54,3 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

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

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 20 % λουκάνικο, σαλάμι και παρόμοια,
κρέας και παραπροϊόντα σφαγίων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και των λιπών
κάθε είδους και προέλευσης

1902 19 90

1902 20

1902 20 10

1902 20 30

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

6,4 + 24,6 EUR/100 kg/net
6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

--- Άλλα

- Άλλα ζυμαρικά εν γένει

-- Αποξεραμένα

-- Άλλα

- Αράπικο σιμιγδάλι (κους-κους)

-- Μη παρασκευασμένο

1902 20 99

1902 30

1902 30 10

1902 30 90

1902 40

1902 40 10

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

8,3 + 6,1 EUR/100 kg/net

--- Ψημένα

1902 20 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1149

7,7 + 21,1 EUR/100 kg/net

--- Που δεν περιέχουν άλευρα μαλακού σιταριού ούτε σιμιγδάλια μαλακού σιταριού

1902 19 10

-- Άλλα

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

-- Άλλα

1902 19

7,7 + 24,6 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν αυγά

- Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρασκευασμένα

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1902 11 00

1902

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5577

5,1 + 46 EUR/100 kg/net
5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net

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

-- Με βάση το καλαμπόκι

-- Με βάση το ρύζι

-- Άλλα

- Παρασκευάσματα διατροφής που λαμβάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες
δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγμένων νιφάδων δημητριακών και φρυγμένων
νιφάδων δημητριακών ή διογκωμένων δημητριακών

-- Παρασκευάσματα τύπου «μούσλι» με βάση μη φρυγμένες νιφάδες δημητριακών

1904 10

1904 10 10

1904 10 30

1904 10 90

1904 20

1904 20 10

3,8 + 20 EUR/100 kg/net
5,1 + 46 EUR/100 kg/net
5,1 + 33,6 EUR/100 kg/net
8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

--- Με βάση το καλαμπόκι

--- Με βάση το ρύζι

--- Άλλα

- Πλιγούρι από σιτάρι

- Άλλα

1904 20 91

1904 20 95

1904 20 99

1904 30 00

1904 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1150

3,8 + 20 EUR/100 kg/net

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π.χ.
καλαμπόκι σε νιφάδες (κορνφλέικς)]. Δημητριακά άλλα από το καλαμπόκι, σε μορφή
κόκκων, νιφάδων ή άλλων επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, πλιγούρι ή
σιμιγδάλι), προψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

1904

-- Άλλα

6,4 + 15,1 EUR/100 kg/net

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, με μορφή νιφάδων,
θρόμβων, κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή με παρόμοιες μορφές

1903 00 00

9 + EA

6,4 + 9,7 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1902 40 90

ΣΟ 2008

ΔΠ_Μεταποιημένα
δημητριακά(2 000 t)

0

0

0

0

0

0

0

ΔΠ_Μεταποιημένα
δημητριακά(2 000 t)

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5578

--- Άλλα
---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα ίσης ή
ανώτερης του 8 %

1905 31 19

1905 31 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1151

---- Άλλα

1905 31 11

---- Άλλα

-- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών
--- Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα
παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο
---- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g

1905 31

1905 20 90

1905 20 30

1905 10 00
1905 20
1905 20 10

-- Ρύζι
-- 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
- Ψωμί τύπου φρυγανιάς με την ονομασία «Knäckebrot»
- Ψωμί με καρυκεύματα
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) κατώτερης του 30 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 30 % και
κατώτερης του 50 %
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ζαχαρόζη (στην οποία περιλαμβάνεται και το
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο που μετριέται σε ζαχαρόζη) ίσης ή ανώτερης του 50 %
- Μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών. Γκόφρες και γκοφρέτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1904 90 10
1904 90 80
1905

ΣΟ 2008

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z
9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

10,1 + 31,4 EUR/100
kg/net

0

0

0

0

0

0

9,4 + 18,3 EUR/100 kg/net
9,8 + 24,6 EUR/100 kg/net

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

5,8 + 13 EUR/100 kg/net

8,3 + 46 EUR/100 kg/net
8,3 + 25,7 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

5579

-- Γκόφρες και γκοφρέτες

--- περιεκτικότητας σε νερό που υπερβαίνει το 10 %

1905 32

1905 32 05

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

----- Άλλα

1905 32 19

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

9,7 + EA
9,7 + EA

----- Άλλες

- Φρυγανιές, ψωμί φρυγανισμένο και παρόμοια ψημένα προϊόντα

-- Φρυγανιές

-- Άλλα

1905 32 99

1905 40

1905 40 10

1905 40 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1152

9 + EA MAX 20,7 + AD
F/M

----- Αλατισμένες, παραγεμισμένες ή όχι

1905 32 91

---- Άλλα

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαινει τα 85 g

1905 32 11

---- Εντελώς ή μερικώς περιτυλιγμένα ή επικαλυμμένα με σοκολάτα ή με άλλα
παρασκευάσματα που περιέχουν κακάο

--- Άλλα

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

----- Άλλα

1905 31 99

9 + EA MAX 20,7 + AD
F/M

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Μπισκότα διπλά παραγεμισμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1905 31 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5580

9 + EA MAX 20,7 + AD
F/M

--- Μπισκότα

--- Προϊόντα παραγόμενα με εξώθηση ή διόγκωση, αλατισμένα ή αρωματισμένα

1905 90 45

1905 90 55

9 + EA MAX 20,7 + AD
F/M

---- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΚΑΡΠΩΝ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΩΝ
Ή ΑΛΛΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΥΤΩΝ

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

1905 90 90

20

2001

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1153

9 + EA MAX 24,2 + AD
S/Z

---- Με προσθήκη γλυκαντικών

1905 90 60

--- Άλλα

9 + EA MAX 20,7 + AD
F/M

--- Ψωμί χωρίς προσθήκη μελιού, αυγών, τυριού ή φρούτων, περιεκτικότητας σε ζάχαρα
και λιπαρές ύλες που δεν υπερβαίνουν, καθεμιά, 5 % κατά βάρος υπολογιζόμενο σε
ξερή κατάσταση

1905 90 30

9,7 + EA

4,5 + 60,5 EUR/100 kg/net

-- Όστιες, κάψουλες κενές των τύπων που χρησιμοποιούνται για φάρμακα,
αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε φύλλα και
παρόμοια προϊόντα

1905 90 20

-- Άλλα

3,8 + 15,9 EUR/100 kg/net

-- Ψωμί άζυμο (mazoth)

1905 90 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1905 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5581

8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net
16
10
16
16
10
16

14,4

14,4

-- Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές (piments doux ή poivrons)

-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

-- Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη
φυτών περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %

-- Μανιτάρια

-- Καρδιές φοινίκων

-- Ελιές

-- Γλυκοπιπεριές

-- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

-- Άλλα

Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

- Ντομάτες, ολόκληρες ή σε τεμάχια

-- Αποφλοιωμένες

-- Άλλες

2001 90 20

2001 90 30

2001 90 40

2001 90 50

2001 90 60

2001 90 65

2001 90 70

2001 90 91

2001 90 97

2002

2002 10

2002 10 10

2002 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1154

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

-- Τσάτνυ μάγγων

2001 90 10
5

Ατελώς

- Άλλα

2001 90

17,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Αγγούρια και αγγουράκια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2001 10 00

ΣΟ 2008

ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)

0

0

0

0

0

0

0

ΔΠ_Γλυκό
καλαμπόκι (1 500 t)

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5582

14,4

14,4

14,4

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ανώτερης του 30 %
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

Μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό
οξύ
- Μανιτάρια του γένους Agaricus
-- Προσωρινά διατηρημένα, που έχουν υποστεί πλήρη έψηση

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

2003

2003 10
2003 10 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1155

14,4

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη ίσης ή ανώτερης του 12 % αλλά κατώτερης
ή ίσης του 30 %
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

18,4 + 191 EUR/100 kg/net
eda

14,4

--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2002 90 19

2002 90
14,4

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

2002 90 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- Άλλες
-- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε ξερή ύλη κατώτερης του 12 %
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

ΣΟ 2008

ΔΠ_Μανιτάρια (500
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)

ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)
ΔΠ_Ντομάτες (10
000 t εκφραζόμενοι
σε καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5583

18,4

- Άλλα

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ,
κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

- Πατάτες

-- Απλώς ψημένες

2003 90 00

2004

2004 10

2004 10 10

19,2

-- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

-- Ξινολάχανο, κάππαρη και ελιές

-- Μπιζέλια (Pisum sativum) και φασολάκια

2004 90 10

2004 90 30

2004 90 50

17,6

--- Άλλα

Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι
κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 2006

2004 90 98

2005

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1156

14,4

--- Κρεμμύδια, απλώς ψημένα

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

2004 90 91

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα

16

- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

2004 90

17,6

--- Άλλες

2004 10 99

7,6 + EA

--- Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2004 10 91

-- Άλλες

14,4

- Τρούφες

2003 20 00

14,4

18,4 + 222 EUR/100 kg/net
eda

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2003 10 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

ΔΠ_Γλυκό
καλαμπόκι (1 500 t)

0

0

0

0

0

ΔΠ_Μανιτάρια (500
t εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5584

- Πατάτες

-- Με μορφή αλεύρων, σιμιγδαλιών ή νιφάδων

2005 20

2005 20 10

14,1
19,2

--- Άλλες

- Μπιζέλια (Pisum sativum)

2005 20 80

2005 40 00

17,6
12,8

- Σπαράγγια

- Ελιές

- Γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)

2005 60 00

2005 70 00

2005 80 00

16
17,6

--- Καρποί του γένους Capsicum, άλλοι από τις γλυκοπιπεριές

--- Κάππαρη

--- Αγκινάρες

2005 99 10

2005 99 20

2005 99 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1157

6,4

-- Άλλα

2005 99

17,6

-- Βλαστοί από μπαμπού

2005 91 00

- Άλλα λαχανικά και μείγματα λαχανικών

19,2

-- Άλλα

2005 59 00

5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net

17,6

-- Φασόλια σε σπόρους

2005 51 00

- Φασόλια (Vigna spp., Phaseolus spp.)

14,1

--- Τηγανητές σε λίπος ή λάδι, αλατισμένες ή αρωματισμένες, σε ερμητικά κλειστές
συσκευασίες, που προορίζονται για άμεση κατανάλωση

8,8 + EA

17,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

2005 20 20

-- Άλλες

- Λαχανικά ομογενοποιημένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2005 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

ΔΠ_Γλυκό
καλαμπόκι (1 500 t)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5585

- Παρασκευάσματα ομογενοποιημένα

-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

2007 10

2007 10 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1158

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

2007

-- Άλλα

20

--- Άλλα

2006 00 99

24 + 4,2 EUR/100 kg/net

20 + 23,9 EUR/100 kg/net
12,5 + 15 EUR/100 kg/net
20 + 23,9 EUR/100 kg/net

0

0

0

0
0
0

0

Ατελώς

12,5

2006 00 91

2006 00 31
2006 00 35
2006 00 38

2006 00 10

17,6
17,6
16
17,6

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0
0

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Καρότα
--- Μείγματα λαχανικών
--- Ξινολάχανο
--- Άλλα
Λαχανικά, καρποί και φρούτα, φλούδες καρπών και φρούτων και άλλα μέρη φυτών,
ζαχαρόπηκτα (στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυσταλλική εμφάνιση)
- Ζιγγίβερι
- Άλλα
-- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
--- Κεράσια
--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί
--- Άλλα
-- Άλλα
--- Τροπικά φρούτα και τροπικοί καρποί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2005 99 40
2005 99 50
2005 99 60
2005 99 90
2006 00

ΣΟ 2008

5586

24

--- Άλλα

2007 10 99

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 %
κατά βάρος

--- Άλλα

-- Άλλα

2007 91 30

2007 91 90

2007 99

---- Πολτοί και πάστες κάστανων

2007 99 20

24 + 23 EUR/100 kg/net
24 + 23 EUR/100 kg/net
24 + 4,2 EUR/100 kg/net

----- Σμέουρων

----- Άλλα

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % αλλά δεν υπερβαίνει το 30 %
κατά βάρος

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1159

24 + 23 EUR/100 kg/net

----- Φραουλών

2007 99 33

--- Άλλα

24 + 23 EUR/100 kg/net

----- Κερασιών

24 + 19,7 EUR/100 kg/net

22,4

2007 99 31

---- Άλλα

---- Πολτοί και πάστες δαμασκήνων, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
που υπερβαίνει τα 100 kg και προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση

2007 99 10

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

20 + 4,2 EUR/100 kg/net

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2007 91 10

21,6

20 + 23 EUR/100 kg/net

-- Εσπεριδοειδή

2007 91

- Άλλα

15

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Τροπικών φρούτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2007 10 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5587

2008 19 13
2008 19 19

2008 19 11

2008 11 96
2008 11 98
2008 19

2008 11 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1160

---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και
τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο
---- Άλλα
----- Καβουρδισμένα αμύγδαλα και φιστίκια
----- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

9
11,2

7

12
12,8

11,2

12,8

15
24

---- Τροπικών φρούτων και τροπικών καρπών
---- Άλλα
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
- Καρποί με κέλυφος, αράπικα φιστίκια και άλλα σπέρματα, έστω και αναμειγμένα
μεταξύ τους
-- Αράπικα φιστίκια
--- Βούτυρο αράπικων φιστικιών
--- Άλλα, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου
---- Που υπερβαίνει το 1 kg
---- Που δεν υπερβαίνει το 1 kg
----- Καβουρδισμένα
----- Άλλα
-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2007 99 93
2007 99 97
2008

2008 11
2008 11 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

5588

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net
25,6

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος
---- Άλλος
-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος
---- Άλλος
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 19 % κατά βάρος

2008 20 31
2008 20 39

2008 20 71

2008 20 51
2008 20 59

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1161

25,6 + 2,5 EUR/100 kg/net
25,6

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 17 % κατά βάρος
---- Άλλος
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2008 20 11
2008 20 19

20,8

19,2
17,6

10,2
12
12,8

8

---- Τροπικοί καρποί. Μείγματα περιεκτικότητας κατά βάρος σε τροπικούς καρπούς και
τροπικά φρούτα 50 % ή περισσότερο
---- Άλλα
----- Καβουρδισμένοι καρποί
------ Αμύγδαλα και φιστίκια
------ Άλλα
----- Άλλα
- Ανανάς
-- Με προσθήκη αλκοόλης
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2008 19 91

2008 19 93
2008 19 95
2008 19 99
2008 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5589

2008 30 79
2008 30 90

2008 30 71
2008 30 75

2008 30 59

2008 30 51
2008 30 55

2008 30 39

2008 30 31

2008 30 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1162

20,8
18,4

15,2
17,6

17,6

15,2
18,4

25,6

24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

25,6

19,2
18,4

---- Άλλος
--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
- Εσπεριδοειδή
-- Με προσθήκη αλκοόλης
--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
---- Άλλα
--- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
---- Άλλα
-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg
---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ
---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas.
Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
---- Άλλα
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg
---- Φέτες φραπών και γκρέιπ-φρουτ
---- Μανταρίνια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα tangerines και satsumas.
Κλημεντίνες (clémentines), wilkings και άλλα παρόμοια υβρίδια εσπεριδοειδών
---- Άλλα
--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

2008 20 79
2008 20 90
2008 30

2008 30 11

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

0
0

0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

5590

16

---- Άλλα

2008 40 59

17,6
16,8

---- Άλλα

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

2008 40 79

2008 40 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1163

19,2

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

2008 40 71

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg

17,6

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
25,6

25,6

24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

25,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
---- Άλλα

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
---- Άλλα
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

- Αχλάδια
-- Με προσθήκη αλκοόλης
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 40 51

2008 40 31
2008 40 39

2008 40 29

2008 40 21

2008 40 19

2008 40 11

2008 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5591

17,6

---- Άλλα

2008 50 69

19,2

---- Άλλα

2008 50 79

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1164

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

20,8

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος

2008 50 71

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg

19,2

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
25,6

25,6

24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

25,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
---- Άλλα

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
---- Άλλα
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει το 1 kg

- Βερίκοκα
-- Με προσθήκη αλκοόλης
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 50 61

2008 50 51
2008 50 59

2008 50 39

2008 50 31

2008 50 19

2008 50 11

2008 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5592

18,4

---- Λιγότερο των 4,5 kg

- Κεράσια

2008 50 99

2008 60

---- Άλλα

2008 60 19

25,6

---- Άλλα

2008 60 39

20,8

---- Που δεν υπερβαίνει το 1 kg

2008 60 60

18,4

---- Λιγότερο των 4,5 kg

2008 60 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1165

18,4

---- 4,5 kg ή περισσότερο

2008 60 70

--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

17,6

---- Που υπερβαίνει το 1 kg

2008 60 50

--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

24

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

2008 60 31

--- Άλλα

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas

2008 60 11

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος
25,6

17

---- 4,5 kg ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 5 kg

2008 50 94

-- Με προσθήκη αλκοόλης

13,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- 5 kg ή περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 50 92

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5593

2008 70 71
2008 70 79

2008 70 61
2008 70 69

2008 70 51
2008 70 59

2008 70 39

2008 70 31

2008 70 19

2008 70 11

2008 70

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1166

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
---- Άλλα
-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
---- Άλλα
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 15 % κατά βάρος
---- Άλλα
--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
---- Άλλα
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
----- Άλλα
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου 1 kg ή λιγότερο

- Ροδάκινα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα brugnons και nectarines
-- Με προσθήκη αλκοόλης
--- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

19,2
17,6

19,2
17,6

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net
25,6

25,6

24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

25,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5594

2008 91 00
2008 92

2008 80 90

2008 80 70

2008 80 50

2008 80 39

2008 80 31

2008 80 19
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--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg
--- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg
--- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης
- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα, με εξαίρεση εκείνα της
διάκρισης 2008 19
-- Καρδιές φοινίκων
-- Μείγματα
--- Με προσθήκη αλκοόλης
---- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas

-- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
---- Άλλες

--- Άλλες

---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
---- Άλλες

--- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

10

18,4

20,8

17,6

25,6

24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

25,6

- Φράουλες

2008 80

2008 80 11

18,4

---- Λιγότερο των 5 kg

2008 70 98

-- Με προσθήκη αλκοόλης

15,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- 5 kg ή περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 70 92

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5595
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------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

2008 92 51

2008 92 38

2008 92 36

2008 92 34

2008 92 32

2008 92 18

2008 92 16

11

25,6

16

24

15

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

25,6

16

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
---- Άλλα
----- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %
mas
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
--- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης
---- Με προσθήκη ζάχαρης
----- Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που υπερβαίνει το 1 kg

2008 92 12

2008 92 14

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5596

2008 92 96

2008 92 94

2008 92 93

2008 92 92

2008 92 78

2008 92 76

2008 92 74
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----- 5 kg ή περισσότερο
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
----- Που υπερβαίνει τα 4,5 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 kg
------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά
βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------ Άλλα
----- Λιγότερο των 4,5 kg

18,4

11,5

18,4

11,5

19,2

12

13,6

8,5

17,6

------ Άλλα
----- Άλλα
------ Μείγματα στα οποία κανένας από τους καρπούς και τα φρούτα που τα αποτελούν
δεν υπερβαίνει το 50 % κατά βάρος του συνόλου των καρπών και φρούτων
------- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας
κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας
κατά βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)
------- Άλλα
---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

2008 92 59

2008 92 72

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5597

----- Άλλα

2008 99 23

2008 99 31

------- Τροπικά φρούτα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1170

16 + 2,6 EUR/100 kg/net

25,6

------- Άλλα

2008 99 28

------ Άλλα

16

------- Τροπικά φρούτα

25,6

25,6 + 3,8 EUR/100 kg/net

16

10

2008 99 24

το 11,85 % mas

------ Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει

----- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 9 % κατά βάρος

---- Άλλα

----- Περιεκτικότητας σε ζάχαρα που υπερβαίνει το 13 % κατά βάρος

---- Σταφύλια

----- Άλλα

mas

----- Που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει το 11,85 %

---- Ζιγγίβερι

2008 99 21

2008 99 19

2008 99 11

-- Άλλα

2008 99

--- Με προσθήκη αλκοόλης

------ Άλλα

2008 92 98

18,4

11,5

------ Τροπικών φρούτων (συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων περιεκτικότητας κατά

2008 92 97

βάρος σε τροπικά φρούτα και τροπικούς καρπούς 50 % ή περισσότερο)

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5598

17,6
11
17,6

----- Δαμάσκηνα

----- Τροπικά φρούτα

----- Άλλα

2008 99 45

2008 99 48

2008 99 49

20,8

----- Τροπικά φρούτα

----- Άλλα

2008 99 63

2008 99 67

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1171

----- Δαμάσκηνα σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου

---- Χωρίς προσθήκη ζάχαρης

13

----- Ζιγγίβερι

2008 99 51

Ατελώς

19,2

----- Σταφύλια

2008 99 43

---- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν
υπερβαίνει το 1 kg

Ατελώς

16
25,6

15
24

25,6 + 4,2 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Ζιγγίβερι

---- Με προσθήκη ζάχαρης, σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
υπερβαίνει το 1 kg

--- Χωρίς προσθήκη αλκοόλης

------- Άλλα
----- Άλλα
------ Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατά μάζα που δεν υπερβαίνει
το 11,85 % mas
------- Τροπικά φρούτα
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Τροπικά φρούτα
------- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 99 41

2008 99 38
2008 99 40

2008 99 36
2008 99 37

2008 99 34

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5599

-- Άλλοι

2009 19
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---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

-- Μη κατεψυγμένοι, αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

2009 12 00

2009 19 11

12,2

---- Άλλοι

2009 11 99

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

15,2

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους και
περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

15,2 + 20,6 EUR/100
kg/net

33,6

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

18,4

15,2
18,4
5,1 + 9,4 EUR/100 kg/net
8,3 + 3,8 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

2009 11 91

--- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

---- Άλλοι

2009 11 19

2009 11 11

2009 11

2008 99 99
2009

------ 5 kg ή περισσότερο
------ Λιγότερο των 5 kg
----- Καλαμπόκι, εκτός από γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata)
----- Ιγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας), γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα μέρη
φυτών, περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %
----- 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
- Χυμοί πορτοκαλιού
-- Κατεψυγμένοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2008 99 72
2008 99 78
2008 99 85
2008 99 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0
0
0

5600

---- Άλλοι

2009 19 98

-- Άλλοι

2009 29

---- Άλλοι

2009 29 19

2009 31 11

2009 31

---- Άλλοι

2009 29 99

---- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
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--- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

- Χυμοί κάθε άλλου εσπεριδοειδούς

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους και
περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 29 91

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 29 11

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20

2009 21 00

- Χυμοί φραπών ή γκρέιπ-φρουτ

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους και
περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 19 91

2009 19 19

ΣΟ 2008

14,4

12

12 + 20,6 EUR/100 kg/net

33,6

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

12

12,2

15,2 + 20,6 EUR/100
kg/net

33,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5601

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 39 55
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------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 39 51

----- Λεμονιών

14,4

14,4 + 20,6 EUR/100
kg/net

15,2

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 39 39

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

14,4

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net
33,6

14,4
15,2

14,4
15,2

15,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

---- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους
---- Λεμονιών
----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
---- Άλλων εσπεριδοειδών
----- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
-- Άλλοι
--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 39 31

2009 39 19

2009 39 11

2009 31 91
2009 31 99
2009 39

2009 31 51
2009 31 59

2009 31 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5602

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 49 93
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----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

---- Άλλοι

---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα

2009 49 91

2009 49 30

---- Άλλοι

2009 49 19

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 49 11

2009 41 91
2009 41 99
2009 49

2009 41
2009 41 10

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
- Χυμοί ανανά
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
--- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα
--- Άλλοι
---- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
---- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
-- Άλλοι

2009 39 95
2009 39 99

2009 39 91

------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
----- Άλλων εσπεριδοειδών
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 39 59

ΣΟ 2008

15,2

15,2 + 20,6 EUR/100
kg/net

15,2

33,6

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

15,2
16

15,2

14,4 + 20,6 EUR/100
kg/net
14,4
15,2

15,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0
0

0

0
0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5603

16,8

-- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

-- Άλλοι

2009 50 10

2009 50 90

--- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

-- Άλλοι

2009 61 90

2009 69

---- Άλλοι

2009 69 19
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---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 30 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 69 11

Βλ. παράρτημα 2

40 + 121 EUR/hl + 20,6
EUR/100 kg/net

22,4 + 27 EUR/hl

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 61 10

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

Βλ. παράρτημα 2

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 30

2009 61

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

16

- Χυμοί ντομάτας

2009 50

16

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 49 99

ΣΟ 2008

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5604

22,4 + 27 EUR/hl + 20,6
EUR/100 kg/net

22,4 + 27 EUR/hl

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Συμπυκνωμένοι

------ Άλλοι

----- Άλλοι

- Χυμοί μήλων
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 20
--- Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 69 71

2009 69 79

2009 69 90

2009 71
2009 71 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1177

Βλ. παράρτημα 2

----- Άλλοι

2009 69 59

18

22,4 + 131 EUR/hl + 20,6
EUR/100 kg/net

Βλ. παράρτημα 2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Συμπυκνωμένοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 69 51

ΣΟ 2008

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)
Aτελώς κατ’ αξία
(τιμή εισόδου)

5605

-- Άλλοι

2009 79

2009 79 30

---- Άλλοι

2009 79 19

---- Άλλοι
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---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 20 αλλά δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 79 11

--- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

--- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 71 99

ΣΟ 2008

18

30

30 + 18,4 EUR/100 kg/net

18

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5606

2009 80 34
2009 80 35

2009 80 19

---- Άλλοι
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---- Άλλοι
--- Άλλοι
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Χυμοί από τροπικά φρούτα
----- Άλλοι

- Χυμοί κάθε άλλου φρούτου ή λαχανικού
-- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67
--- Χυμοί αχλαδιών
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 80

21 + 12,9 EUR/100 kg/net
33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net
33,6

18

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

2009 79 99

2009 80 11

18

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

2009 79 93

18 + 19,3 EUR/100 kg/net

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 79 91

ΣΟ 2008

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)
ΔΠ_Χυμός μήλου
και σταφυλιού (10
000 - 20 000 t
εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος) (1)

5607

10,5
16,8

----- Χυμοί κερασιών

----- Χυμοί από τροπικά φρούτα

----- Άλλοι

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

16,8 + 20,6 EUR/100
kg/net

------ Άλλοι

2009 80 86
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----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

10,5 + 12,9 EUR/100
kg/net

------ Χυμοί από τροπικά φρούτα

2009 80 85

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

---- Άλλοι

16,8

----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
--- Άλλοι
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιέχουν
πρόσθετα ζάχαρα

19,2 + 20,6 EUR/100
kg/net
19,2
20

19,2

2009 80 63
2009 80 69

2009 80 61

2009 80 50

21
33,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Χυμοί από τροπικά φρούτα
----- Άλλοι
-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67
--- Χυμοί αχλαδιών
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους, που περιύχουν
πρόσθετα ζάχαρα
---- Άλλοι
----- Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 80 36
2009 80 38

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0
0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0
0

5608

16,8

------ Άλλοι

2009 80 89

11
17,6

------ Χυμοί από τροπικά φρούτα

------ Άλλοι

- Μείγματα χυμών

2009 80 97

2009 80 99

2009 90

---- Άλλα

2009 90 19

2009 90 31

---- Άλλα

2009 90 29
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---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 18 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους και
περιεκτικότας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

--- Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών

-- Αξίας Brix που δεν υπερβαίνει το 67

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 90 21

--- Άλλα

---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 22 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους

2009 90 11

--- Μείγματα χυμού μήλων και χυμού αχλαδιών

20 + 20,6 EUR/100 kg/net

33,6

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

33,6

33,6 + 20,6 EUR/100
kg/net

17,6

------ Χυμοί κερασιών

2009 80 96

-- Αξίας Brix που υπερβαίνει το 67

14

------ Χυμοί φρούτου του είδους Vaccinium macrocarpon

2009 80 95

----- Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

10,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Χυμοί από τροπικά φρούτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 80 88

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης

5609

------- Άλλα

------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα

2009 90 94

2009 90 95

2009 90 92
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------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που δεν υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
----- Άλλα
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος
------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα

2009 90 73
2009 90 79

2009 90 71

2009 90 51
2009 90 59

2009 90 41
2009 90 49

---- Άλλα
--- Άλλα
---- Αξίας που υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά
------ Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Που περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα
------ Άλλα
---- Αξίας που δεν υπερβαίνει τα 30 EUR ανά 100 kg καθαρού βάρους
----- Μείγματα χυμού εσπεριδοειδών και χυμού ανανά
------ Περιεκτικότητας σε πρόσθετα ζάχαρα που υπερβαίνει το 30 % κατά βάρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 90 39

ΣΟ 2008

10,5

10,5 + 12,9 EUR/100
kg/net
16,8 + 20,6 EUR/100
kg/net

15,2 + 20,6 EUR/100
kg/net
15,2
16

16,8
17,6

15,2
16

20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0
0

0

0
0

0
0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5610

Γραμμική αύξηση σε 5 έτη.
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17,6

------- Άλλα

2009 90 98

(1)

11

16,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------- Μείγματα χυμών από τροπικά φρούτα

------ Που δεν περιέχουν πρόσθετα ζάχαρα

------- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2009 90 97

2009 90 96

ΣΟ 2008

0

0

Κατηγορία
σταδιακής
κατάργησης
0

5611

--Εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα
-- Παρασκευάσματα
--Με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ

--- Άλλα

2101 20

2101 20 20

2101 20 98
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- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά
τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ

2101 12 92
2101 12 98

2101 20 92

---Παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ
--- Από άλλη ξυλεία

2101 11 00
2101 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ και παρασκευάσματα με βάση
τα προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ, το τσάι ή το ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα φρυγμένα
υποκατάστατα του καφέ και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα αυτών

21
2101

- Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα
εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση τον καφέ
--Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα
Παρασκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα με βάση τον καφέ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

6,5 + EA

6

6

11.5
9 + EA

9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ_ Μεταποιημένη
ζάχαρη (2.000 - 3.000
τόνοι) (1)

0

0

0
ΔΠ_ Μεταποιημένη
ζάχαρη (2.000 - 3.000
τόνοι) (1)

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5612

-- Άλλες
-Ζύμες αδρανείς· Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί
--Ζύμες αδρανείς:

2102 10 90
2102 20
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--- Άλλες

2102 10 39

2102 10 31

-Ζύμες ενεργές
--Διαλεγμένες ημεροζύμες (ζύμες καλλιέργειας)
--Ζύμες αρτοποίησης
---Αποξεραμένες

2101 30 91
2101 30 99

2102 10
2102 10 10

--Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα φρυγμένου κιχωρίου και άλλων φρυγμένων
υποκατάστατων του καφέ
---Φρυγμένου κιχωρίου
--- Άλλα

2101 30 11
2101 30 19

Ζύμες (ενεργές ή αδρανείς). Άλλοι αδρανείς μονοκύτταροι μικροοργανισμοί (με εξαίρεση τα εμβόλια
της κλάσης 3002). Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες

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

2101 30

2102

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

12 + 49,2 EUR/
100 kg/net
12 + 14,5 EUR/
100 kg/net
14,7

10,9

14,1
10,8 + 22,7 EUR/
100 kg/net

11,5
5,1 + 12,7 EUR/
100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5613

-- Άλλα

2103 90 90

2103 10 00
2103 20 00
2103 30
2103 30 10
2103 30 90
2103 90
2103 90 10
2103 90 30
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---Σε δισκία, κύβους ή παρόμοιες μορφές, ή και σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που
δεν υπερβαίνει το 1 kg.
--- Άλλες
-- Άλλα
-Σκόνες για το φούσκωμα της ζύμης, παρασκευασμένες
Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύματα και καρυκεύματα, σύνθετα.
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
-Σάλτσα σόγιας
-Tomato ketchup (κέτσαπ) και άλλες σάλτσες ντομάτας
- Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
-- Αλεύρι από σινάπι
--Μουστάρδα παρασκευασμέvη
- Άλλα
--Τσάτνυ (μάγγο) υγρό
--Πικρά αρωματικά, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο του 44,2% νol που δεν υπερβαίνει
το 49,2 % νol, που περιέχουν 1,5% μέχρι 6 % κατά βάρος γεντιανή, μπαχαρικά και διάφορα
συστατικά, 4% μέχρι 10 % ζάχαρη και παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεκτικότητα που δεν
υπερβαίνει τα 0,50 l.

2102 20 11

2102 20 19
2102 20 90
2102 30 00
2103

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

Ατελώς
Ατελώς

0

0
0

Ατελώς
9

7,7

0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

7,7
10,2

5,1
Ατελώς
6,1

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
8,3

5614

Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρασκευασμένα. Παρασκευάσματα
διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
- Παρασκευάσματα για σούπες και ζωμούς.
-Παρασκευάσματα διατροφής σύνθετα, ομογενοποιημένα
Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο
- Που δεν περιέχουν ή περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 3 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το
γάλα

2104

EA

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης
-- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

-- Άλλα

- Άλλα

2106
2106 10
2106 10 20

2106 10 80

2106 90
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12,8

-- Ίσης ή ανώτερης του 7%

2105 00 99

8 + 38,5 EUR/100 kg/net
MAX
18,1 + 7 EUR/100 kg/net
7,9 + 54 EUR/100 kg/net
MAX17,8 + 6,9 EUR/10
0 kg/net

ΔΠ_ Κρέμα γάλακτος
300 - 500 τόνοι) (1)

0

0

0

0

8,6 + 20,2 EUR/100 kg/n
et MAX
19,4 + 9,4 EUR/100 kg/n
et

- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα
--Ίσης ή ανώτερης του 3 % και κατώτερης του 7 %

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

11,5
14,1

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2105 00 91

2104 10 00
2104 20 00
2105 00
2105 00 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5615

Σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα, άλλα από εκείνα που γίνονται με βάση ευώδεις ουσίες των
τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών
-- Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών
--- Ισογλυκόζης

2106 90 20

2106 90 98

--- Άλλα
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-- Άλλα
--- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη,
άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5% λιπαρές ύλες που προέρχονται από
το γάλα, λιγότερο του 5% ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5% γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους

9 + EA

12,8

0,4 EUR/100 kg/net

---- Άλλα

2106 90 59

2106 90 92

14 EUR/100 kg/net
20 EUR/100 kg/net

2106 90 51
2106 90 55

42,7 EUR/100 kg/net mas

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
17,3 MIN 1 EUR/%
vol/hl

--- Άλλα
---- Λακτόζης
----Σιρόπι γλυκόζης ή μαλτοδεξτρίνης

2106 90 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

ΔΠ_ Παρασκευάσματα
διατροφής (2 000 τόνοι)

0

0
ΔΠ _Σιρόπια (2.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)
ΔΠ _Σιρόπια (2.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος)

ΔΠ _Σιρόπια (2.000
τόνοι εκφραζόμενοι σε
καθαρό βάρος )

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5616

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 - ΠΟΤΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΞΙΔΙ
Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά ή τεχνητά μεταλλικά νερά και τα αεριούχα νερά,
χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ούτε αρωματισμένα. Πάγος και χιόνι

-Νερά μεταλλικά και νερά αεριούχα
--Φυσικά μεταλλικά νερά
---Χωρίς διοξείδιο του άνθρακος (CO2)
--- Άλλα
-- Άλλα
- 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 2009

22
2201

2201 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1189

--- Ίσης ή ανώτερης του 0,2% και κατώτερης του 2%

2202 90 95

2202 90 91

2202 90
2202 90 10

-Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα
- Άλλα
-- Που δεν περιέχουν προϊόντα των κλάσεων 0401 ως 0404 ή λιπαρές ύλες που προέρχονται από
προϊόντα των κλάσεων 040 ως 0404
-- Άλλα, περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ύλες που προέρχονται από προϊόντα των κλάσεων
0401 έως 0404:
--- Κατώτερης του 0,2 %

2202 10 00

2201 10 11
2201 10 19
2201 10 90
2201 90 00
2202

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

6,4 + 13,7 EUR/
100 kg/net
5,5 + 12,1 EUR/100
kg/net

9,6

9,6

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5617

Μπύρα από βύνη
– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 10 l
--Σε φιάλες
-- Άλλο
– Σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 10 l
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά.
Μούστος σταφυλιών άλλος από εκείνον της κλάσης 2009
- Κρασιά αφρώδη
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο ίσο ή ανώτερο από 8,5 % vol
---Καμπανίτης
--- Άλλα
-- Άλλα
---Asti spumante
--- Άλλα
- Άλλα κρασιά. μούστος σταφυλιών του οποίου η ζύμωση εμποδίστηκε ή σταμάτησε με προσθήκη
αλκοόλης
--Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2203 00

2204 21

2204 10 91
2204 10 99

2204 10 11
2204 10 19

2204 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1190

--- Ίσης ή ανώτερης του 2 %

2202 90 99

2203 00 01
2203 00 09
2203 00 10
2204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

32 EUR/hl
32 EUR/hl

32 EUR/hl
32 EUR/hl

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5,4 + 21,2 EUR/
100 kg/net

0
0

0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_ Κρέμα γάλακτος
300 - 500 τόνοι) (1)

5618

2204 21 11
2204 21 12
2204 21 13
2204 21 17
2204 21 18
2204 21 19
2204 21 22
2204 21 23
2204 21 24
2204 21 26
2204 21 27

---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες
κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων· ή
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη
των 3 bar

2204 21 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1191

--- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Λευκά
------- Alsace (Αλσατίας)
------- Bordeaux (Μπορντό)
-------Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Val de Loire
------- Mosel-Saar-Ruwer
-------Pfalz (Παλατινάτου)
------- Rheinhessen (Ρηνανίας – Έσσης)
------- Tokaj
-------Lazio
------- Toscana (Τοσκάνης)
------- Trentino, Alto Adige και Friuli

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
14,8 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
32 EUR/hl

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5619

------- Veneto
------- Vinho Verde
-------Penedés
------- Rioja
------- Valencia
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Bordeaux (Μπορντό)
-------Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Beaujolais
------- Côtes-du-Rhône
------- Languedoc-Roussillon
------- Val de Loire
------- Piemonte
------- Toscana (Τοσκάνης)
------- Trentino και Alto Adige
------- Veneto

2204 21 28
2204 21 32
2204 21 34
2204 21 36
2204 21 37
2204 21 38

2204 21 42
2204 21 43
2204 21 44
2204 21 46
2204 21 47
2204 21 48
2204 21 62
2204 21 66
2204 21 67
2204 21 68

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1192

13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0
0
0
0

5620

2204 21 84

2204 21 81
2204 21 82
2204 21 83

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1193

------- Dão, Bairrada και Douro
-------Navarra
-------Penedés
------- Rioja
------- Valdepeñas
------- Άλλα
----- Άλλα
------ Λευκά
------ Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
15 % vol
-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Λευκά
------- Tokaj
------- Άλλα
------ Άλλα
----- Άλλα
------ Λευκά

2204 21 69
2204 21 71
2204 21 74
2204 21 76
2204 21 77
2204 21 78

2204 21 79
2204 21 80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

15,4 EUR/hl

15,8 EUR/hl
15,4 EUR/hl
15,4 EUR/hl

13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl

0

0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0
0
0
0

5621

2204 21 95
2204 21 96
2204 21 98
2204 21 99
2204 29

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1194

------ Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol
----- Κρασί Marsala
-----Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου
----- Κρασί Porto
-----Κρασία Madeira και μοσχάτο Setubal
----- Κρασί Xérès
----- Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22
% vol
----- Κρασί Porto
-----Κρασιά Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal
----- Άλλα
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol
-- Άλλα

2204 21 85

2204 21 87
2204 21 88
2204 21 89
2204 21 91
2204 21 92
2204 21 94

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

15,8 EUR/hl
15,8 EUR/hl
20,9 EUR/hl
1,75 EUR/% vol/hl

18,6 EUR/hl
18,6 EUR/hl
14,8 EUR/hl
14,8 EUR/hl
14,8 EUR/hl
18,6 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
15,4 EUR/hl

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5622

2204 29 42
2204 29 43
2204 29 44
2204 29 46
2204 29 47

2204 29 11
2204 29 12
2204 29 13
2204 29 17
2204 29 18

---Κρασιά, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 2204 10, που παρουσιάζονται σε φιάλες
κλεισμένες με πώμα τύπου μανιταριού που συγκρατείται με τη βοήθεια συνδετήρων ή συνδέσμων· ή
συνδέσμων, καθώς και κρασιά που παρουσιάζονται αλλιώς, τα οποία, σε θερμοκρασία 20 °C έχουν
υπερπίεση, που οφείλεται στο διάλυμα του ανθρακικού ανυδρίτη, τουλάχιστον 1 bar και κατώτερη
των 3 bar

2204 29 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1195

--- Άλλα
---- Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 13 % vol
-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές (v.q.p.r.d.)
------ Λευκά
------- Tokaj
------- Bordeaux (Μπορντό)
-------Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Val de Loire
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Bordeaux (Μπορντό)
-------Bourgogne (Βουργουνδίας)
------- Beaujolais
------- Côtes-du-Rhône
------- Languedoc-Roussillon

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl

13,1 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
32 EUR/hl

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5623

2204 29 77
2204 29 78

2204 29 71
2204 29 72
2204 29 75

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1196

------- Val de Loire
------- Άλλα
----- Άλλα
------ Λευκά
------- Sicilia (Σικελίας)
------- Veneto
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Puglia (Απουλίας)
------- Sicilia (Σικελίας)
------- Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 13 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 5
% vol
-----Κρασιά ποιότητας που έχουν παραχθεί σε καθορισμένες περιοχές
------ Λευκά
------- Tokaj
------- Άλλα

2204 29 48
2204 29 58

2204 29 62
2204 29 64
2204 29 65

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

14,2 EUR/hl
12,1 EUR/hl

9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl

9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
9,9 EUR/hl
9,9 EUR/hl

0
0

0
0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

5624

2204 29 95
2204 29 96
2204 29 98
2204 29 99
2204 30

2204 29 87
2204 29 88
2204 29 89
2204 29 91
2204 29 92
2204 29 94

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1197

------ Άλλα
----- Άλλα
------ Λευκά
------ Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 15 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το
18 % vol
-----Κρασί Marsala
-----Κρασί Σάμου και Μοσχάτο Λήμνου
----- Κρασί Porto
-----Κρασί Madeira και μοσχάτο Setubal
----- Κρασί Xérès
----- Άλλα
----Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol αλλά δεν υπερβαίνει το 22
% vol
----- Κρασί Porto
-----Κρασί Madeira, Xérès και μοσχάτο Setubal
----- Άλλα
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 22 % vol
- Άλλοι μούστοι σταφυλιών

2204 29 82

2204 29 83
2204 29 84

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

13,1 EUR/hl
13,1 EUR/hl
20,9 EUR/hl
1,75 EUR/% vol/hl

15,4 EUR/hl
15,4 EUR/hl
12,1 EUR/hl
12,1 EUR/hl
12,1 EUR/hl
15,4 EUR/hl

12,1 EUR/hl
12,1 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
12,1 EUR/hl

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5625

Βλέπε παράρτημα 2

---- Άλλοι

Βερμούτ και άλλα κρασιά από νωπά σταφύλια, παρασκευασμένα με τη βοήθεια φυτών ή αρωματικών
ουσιών
– Σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

- Άλλα
--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που δεν υπερβαίνει το 18 % vol

2204 30 96

2204 30 98

2205

2205 10
2205 10 10
2205 10 90

2205 90
2205 90 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1198

Βλέπε παράρτημα 2

--- Άλλοι
---- Συμπυκνωμένοι

9 EUR/hl

10,9 EUR/hl
0,9 EUR/%
vol/hl + 6,4 EUR/hl

Βλέπε παράρτημα 2

---- Άλλοι

2204 30 94

0

0
0

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή
εισόδου)
Ατελώς κατ’αξία (τιμή
εισόδου)

Ατελώς κατ’ αξία (τιμή
εισόδου)
Ατελώς κατ’αξία (τιμή
εισόδου)

Βλέπε παράρτημα 2

2204 30 92

--Που έχουν υποστεί μερική ζύμωση, έστω και αν η ζύμωση έχει ανασταλεί με άλλο τρόπο εκτός απ
αυτών της προσθήκης αλκοόλης
-- Άλλοι
--- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 1,33 g/cm3 σε 20 °C και που έχουν αποκτημένο αλκοολικό
τίτλο 1 % vol ή λιγότερο
---- Συμπυκνωμένοι

2204 30 10

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5626

--Που έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 18 % vol

Άλλα ποτά που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτης, απίτης, υδρόμελι). Μείγματα ποτών που
προέρχονται από ζύμωση και μείγματα ποτών που προέρχονται από ζύμωση και μη αλκοολούχων
ποτών, μη κατονομαζόμενα ούτε περιλαμβανόμενα αλλού

- Κρασί δευτερίας (piquette)

2205 90 90

2206 00

2206 00 10

19,2 EUR/hl

--- Άλλα

2206 00 39

7,7 EUR/hl

---- Άλλα

2206 00 59

5,76 EUR/hl

---- Άλλα

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

2206 00 89

2207

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1199

5,76 EUR/hl

---- Μηλίτης και απίτης

2206 00 81

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

7,7 EUR/hl

---- Μηλίτης και απίτης

2206 00 51

---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

- Μη αφρώδη, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

19,2 EUR/hl

--- Μηλίτης και απίτης

1,3 EUR/%
vol/hl MIN 7,2 EUR/hl

0,9 EUR/% vol/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2206 00 31

--Αφρώδη

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5627

-Αιθυλική αλκοόλη και αποστάγματα μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο του 80% νοl.
αποστάγματα, λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

Αποστάγματα από κρασί ή τσίπουρα:

2207 20 00

2208

2208 20

2208 20 62
2208 20 64

2208 20 40

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1200

--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
---Κονιάκ:
--- Αρμανιάκ
--- Γκράπα
---Μπράντυ Jerez
--- Άλλα
--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l
---Ακατέργαστα αποστάγματα
--- Άλλα
---- Κονιάκ
---- Αρμανιάκ

- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80 % vol ή περισσότερο

2207 10 00

2208 20 12
2208 20 14
2208 20 26
2208 20 27
2208 20 29

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
ΔΠ_Αιθανόλη (27.000 100.000 τόνοι) (1)
ΔΠ_Αιθανόλη (27.000 100.000 τόνοι) (1)

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

10,2 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
19,2 EUR/hl

5628

2208 30 72
2208 30 78

2208 30 52
2208 30 58

2208 30 32
2208 30 38

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1201

---- Γκράπα
----Μπράντυ Jerez
---- Άλλα
-Ουίσκι
-- Ουίσκι Bourbon, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
--Ουίσκι Scotch
---Ουίσκι malt, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
---Ουίσκι blended, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχείο με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 20 86
2208 20 87
2208 20 89
2208 30

2208 30 11
2208 30 19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

0
0

0
0
0
0
0
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

5629

2208 50 11

2208 40 91
2208 40 99
2208 50

2208 40 51

2208 40 31
2208 40 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1202

--- Άλλα
----Αξίας που υπερβαίνει 2 EUR ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης
---- Άλλα
Τζιν και τζινέβρα
--Τζιν, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l
Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή
μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10% αποδεκτή απόκλιση)

--- Άλλα
----Αξίας που υπερβαίνει 7,9 EUR ανά λίτρο καθαρής αλκοόλης
---- Άλλα

---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
-Ρούμι και άλλα αποστάγματα που λαμβάνονται από την απόσταξη προϊόντων ζαχαροκάλαμου που
έχουν υποστεί ζύμωση
--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
Ρούμι με περιεκτικότητα σε πτητικές ουσίες εκτός αιθυλικής και μεθυλικής αλκοόλης ίση ή
μεγαλύτερη από 225 γραμμάρια/εκατόλιτρο καθαρής αλκοόλης (με 10% αποδεκτή απόκλιση)

2208 30 82
2208 30 88
2208 40

2208 40 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

0

Ατελώς

0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

Ατελώς
0,6 EUR/% vol/hl

0,6 EUR/% vol/hl

Ατελώς
0,6 EUR/%
vol/hl + 3,2 EUR/hl

0,6 EUR/%
vol/hl + 3,2 EUR/hl

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς

5630

0
0

0

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

2208 90 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1203

0
0

Ατελώς
Ατελώς

---που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
Λικέρ
--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--Που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 2 l
- Άλλα
--Αράκ, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο:
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 60 91
2208 60 99
2208 70
2208 70 10
2208 70 90
2208 90

0
0

Ατελώς
Ατελώς

---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
--Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο περισσότερο από 45,4 % vol σε δοχεία με περιεχόμενο

0
0

Ατελώς
Ατελώς

2208 60 11
2208 60 19

2208 50 91
2208 50 99
2208 60

--- Που υπερβαίνει τα 2 l
--Τζινέβρα που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
Βότκα
-- Με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο 45,4 % vol ή λιγότερο, σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 50 19

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5631

2208 90 52
2208 90 54
2208 90 56

2208 90 45
2208 90 48

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1204

---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
--Άλλα αποστάγματα και άλλα οινοπνευματώδη ποτά, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 90 33
2208 90 38

---που δεν υπερβαίνει τα 2 l
---- Ούζο
---- Άλλα
----- Αποστάγματα
------Φρούτων
-------Calvados
------- Άλλα
------ Άλλα
------- Korn
-------Τεκίλα
------- Άλλα

--- Που υπερβαίνει τα 2 l
--Αποστάγματα από δαμάσκηνα, αχλάδια ή κεράσια (εκτός των λικέρ) σε δοχεία με περιεχόμενο

2208 90 19

2208 90 41

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0
0
0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

5632

--- Που υπερβαίνει τα 2 l

Ξίδια και υποκατάστατα αυτών βρώσιμα που λαμβάνονται από οξικό οξύ
- Ξίδι από κρασί, που παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
--Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
-- Που υπερβαίνει τα 2 l
---Άλλα, που παρουσιάζονται σε δοχεία με περιεχόμενο
--Που δεν υπερβαίνει τα 2 l
-- Που υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 99

2209 00

2209 00 91
2209 00 99

2209 00 11
2209 00 19

2208 90 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1205

-----Άλλα οινοπνευματώδη ποτά
--- Που υπερβαίνει τα 2 l
---- Αποστάγματα
-----Φρούτων
-----Τεκίλα
----- Άλλα
----Άλλα οινοπνευματώδη ποτά
-- Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο λιγότερο από 80 % vol, που
παρουσιάζεται σε δοχεία με περιεχόμενο
---Που δεν υπερβαίνει τα 2 l

2208 90 69

2208 90 71
2208 90 75
2208 90 77
2208 90 78

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5,12 EUR/hl
3,84 EUR/hl

6,4 EUR/hl
4,8 EUR/hl

0
0

0
0

ΔΠ_Αιθανόλη (27.000 100.000 τόνοι) (1)
ΔΠ_Αιθανόλη (27.000 100.000 τόνοι) (1)

0
0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

1 EUR/%
vol/hl + 6,4 EUR/hl
1 EUR/% vol/hl

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

5633

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 - ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΡΟΦΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΖΩΑ
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

-- Άλλο

2302 30 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1206

-Σιταριού
--Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων
η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει
το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το
κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά
βάρος

2302 30
2302 30 10

89 EUR/τ

44 EUR/τ

89 EUR/τ

-- Άλλο

2302 10 90

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)
ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)

0

Ατελώς

44 EUR/τ

2302 10
2302 10 10

2302

2301 20 00

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

- Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων·
ινώδη κατάλοιπα ξιγκιών
-Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με μορφή σβόλων, από ψάρια ή 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
- Καλαμποκιού
-- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2301 10 00

2301

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5634

- Άλλων δημητριακών
--Ρυζιού
--- Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 35 % κατά βάρος
--- Άλλα
-- Άλλο
---Των οποίων η περιεκτικότητα σε άμυλο είναι κατώτερη ή ίση του 28 % κατά βάρος και των οποίων
η αναλογία του προϊόντος, που περνά μέσα από κόσκινο με άνοιγμα βρόχων 0,2 mm, δεν υπερβαίνει
το 10 % κατά βάρος ή, σε αντίθετη περίπτωση, των οποίων το προϊόν που έχει περάσει μέσα από το
κόσκινο έχει περιεκτικότητα σε τέφρες που υπολογίζεται σε ξερή ύλη, ίση ή ανώτερη του 1,5 % κατά
βάρος

2302 40

- Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα
-- Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του καλαμποκιού (με εξαίρεση τα συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος),
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που μετριέται σε ξερή ύλη
---Ανώτερης του 40 % κατά βάρος

2303 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1207

-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

2302 50 00
2303

2303 10 11

--- Άλλα

2302 40 90

2302 40 10

2302 40 02
2302 40 08

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

320 EUR/τ

5,1

89 EUR/τ

44 EUR/τ

44 EUR/τ
89 EUR/τ

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21000 τόνοι) (1)
0

ΔΠ _Πύτουρα (16 000 21 000 τόνοι) (1)

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5635

-- Πολτοί τεύτλων
-- Άλλο
- Υπολείμματα και απορρίμματα ζυθοποιίας ή απόσταξης
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από
την εξαγωγή του σογιέλαιου
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 2304 ή 2305

- Σπερμάτων βαμβακιού
- Σπερμάτων λιναριού
- Σπερμάτων ηλιοτρόπιου
- Αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης

2303 20 10
2303 20 90
2303 30 00
2304 00 00

2306 10 00
2306 20 00
2306 30 00

2306

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1208

--Κατώτερης ή ίσης του 40 % κατά βάρος
-- Άλλο
Πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας

2303 10 19
2303 10 90
2303 20

2305 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0

0

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς

5636

2307 00 19

2307 00 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1209

-- Σπερμάτων αγριογογγύλης ή αγριοκράμβης χαμηλής περιεκτικότητας σε ερουκικό οξύ
-- Άλλες·
-Καρυδιών κοκοφοίνικα ή κοπρά
-Καρυδιών ή αμύγδαλων φοίνικα
- Άλλα
-- Φύτρων καλαμποκιού
-- Άλλα
--- Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμματα της εξαγωγής του ελαιολάδου
---- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο κατώτερη ή ίση του 3 %
---- Που έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη του 3 %
--- Άλλα
Οινολάσπες. Τρυγιά ακάθαρτη
- Οινολάσπες
--Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 7,9 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή
ανώτερη του 25 % κατά βάρος
-- Άλλο

2306 41 00
2306 49 00
2306 50 00
2306 60 00
2306 90
2306 90 05

2306 90 11
2306 90 19
2306 90 90
2307 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0

0

Ατελώς
48 EUR/t
Ατελώς

Ατελώς

0

0

Ατελώς

1,62 EUR/kg/tot, alc,

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

5637

2309 10 13

2309 10 11

2308 00 90
2309
2309 10

2308 00 19
2308 00 40

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1210

--- Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης
---- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο ή ίσο του 10 %
-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %

- Άλλα
Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων
Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη λιανική πώληση
--Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και
2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα

-Υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα)
--Με ολικό αλκοολικό τίτλο κατώτερο ή ίσο του 4,3 % mas και περιεκτικότητα σε ξερή ύλη ίση ή
ανώτερη του 40 % κατά βάρος
-- Άλλο
-Βελανίδια και ινδικά κάστανα. Υπολείμματα από το στύψιμο φρούτων, άλλα από των σταφυλιών

- Τρυγιά ακάθαρτη
Φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και υποπροϊόντα φυτικά, έστω και
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2307 00 90
2308 00

2308 00 11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

498 EUR/t

Ατελώς

1.6

1,62 EUR/kg/tot, alc,
Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

0

0

0

0
0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5638

2309 10 90
2309 90
2309 90 10

2309 10 59
2309 10 70

2309 10 53

2309 10 51

2309 10 39

2309 10 33

2309 10 31

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1211

-- Άλλο
- Άλλα
--Προϊόντα με την ονομασία "διαλυτά", από ψάρια ή θαλάσσια θηλαστικά

-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 % και
κατώτερης του 70 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %
----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης του
30 %
-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
---- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %
-----Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα

2309 10 15

2309 10 19

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

3,8

0
0

0

0

0

9,6

730 EUR/t
948 EUR/t

577 EUR/t

102 EUR/t

888 EUR/t

0

0

Ατελώς
530 EUR/t

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

948 EUR/t

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
730 EUR/t

5639

2309 90 53

2309 90 51

2309 90 49

2309 90 43

2309 90 41

2309 90 39

2309 90 35

2309 90 33

2309 90 31

--Προϊόντα που περιγράφονται στη συμπληρωματική σημείωση 5 του παρόντος κεφαλαίου

2309 90 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1212

----Που περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή γλυκόζη, ή μαλτοδεξτρίνη, ή σιρόπι γλυκόζης, ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης
----- Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν τέτοιες ύλες σε ποσοστό κατά βάρος
κατώτερο ή ίσο του 10 %
------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 75 %
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 10 % και κατώτερης ή ίσης
του 30 %
------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
-----Περιεκτικότητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε είδους ανώτερης του 30 %
------ Που δεν περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα ή που περιέχουν τέτοια προϊόντα σε ποσοστό κατά
βάρος κατώτερο του 10 %
------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 10 % και
κατώτερης του 50 %

-- Άλλα, όπου περιλαμβάνονται και τα προμείγματα
---Που περιέχουν κάθε είδους άμυλα, γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι
μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 και
2106 90 55, ή γαλακτοκομικά προϊόντα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

577 EUR/τ

102 EUR/τ

888 EUR/τ

530 EUR/τ

55 EUR/τ

948 EUR/τ

730 EUR/τ

498 EUR/τ

23 EUR/τ

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5640

---Καπνά "light air-cured" τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley

2401 10 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1213

--- Καπνά "flue-cured" τύπου Virginia

2401 10 10

2309 90 99
24
2401
2401 10

2309 90 95

--- Άλλα
---- Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας
---- Άλλοι
----- Περιεκτικότητας κατά βάρος σε χλωριούχο χολίνη ίσης ή ανώτερης του 49 %, σε οργανικό ή
ανόργανο υπόθεμα
----- Άλλα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 – ΚΑΠΝΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΚΑΠΝΟΥ
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού
- Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων
-- Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα υβρίδια Burley. καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured

------ Περιεκτικότητας κατά βάρος σε γαλακτοκομικά προϊόντα ίσης ή ανώτερης του 50 %
----Που δεν περιέχουν άμυλα κάθε είδους ούτε γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, ούτε μαλτοδεξτρίνη ή
σιρόπι μαλτοδεξτρίνης και περιέχουν γαλακτοκομικά προϊόντα

2309 90 59
2309 90 70

2309 90 91

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net

9,6

9,6

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
730 EUR/τ
948 EUR/τ

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

5641

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

---Καπνά "light air-cured" τύπου Maryland

--- Καπνά "fire-cured"
----Τύπου Kentucky

---- Άλλοι

-- Άλλο
---Καπνά light air cured

---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου

---Καπνά dark air cured

---Καπνά flue cured

--- Άλλα καπνά

ΣΟ 2008

2401 10 30

2401 10 41

2401 10 49

2401 10 50

2401 10 60

2401 10 70

2401 10 80

2401 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1214

11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
10 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net

18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5642

- Καπνά με μερική ή ολική αφαίρεση των μίσχων
-- Καπνά flue cured τύπου Virginia και light air cured τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα υβρίδια Burley. καπνά light air cured τύπου Maryland και καπνά fire cured

--- Καπνά "flue-cured" τύπου Virginia

---Καπνά "light air-cured" τύπου Burley, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υβρίδια Burley

---Καπνά "light air-cured" τύπου Maryland

--- Καπνά "fire-cured"
----Τύπου Kentucky

---- Άλλοι

-- Άλλο
---Καπνά light air cured

---Καπνά sun cured ανατολικού τύπου

2401 20

2401 20 10

2401 20 20

2401 20 30

2401 20 41

2401 20 49

2401 20 50

2401 20 60

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1215

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net

18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net

18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net
18,4 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 24
EUR/100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5643

---Καπνά dark air cured

---Καπνά flue cured

--- Άλλα καπνά

- Απορρίμματα καπνού

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από
καπνό ή υποκατάστατα του καπνού
-Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και πουράκια που περιέχουν
καπνό
- Τσιγάρα που περιέχουν καπνό
--Που περιέχουν γαρίφαλο
-- Άλλο

2401 20 70

2401 20 80

2401 20 90

2401 30 00

2402

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1216

-- Άλλο
- Άλλα

2403 10 90

2403 10
2403 10 10

- Άλλα
Άλλα καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί. Καπνά
«ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα». Εκχυλίσματα και βάμματα καπνού
-Καπνός για κάπνισμα, έστω και αν περιέχει υποκατάστατα του καπνού σε οποιαδήποτε αναλογία
--Σε άμεσες συσκευασίες καθαρού περιεχομένου που δεν υπερβαίνει τα 500 g

2402 90 00
2403

2402 20
2402 20 10
2402 20 90

2402 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

74,9

74,9

57,6

10
57,6

26

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net
11,2 MIN 22
EUR/100 kg/net MAX 56
EUR/100 kg/net

0

0

0
ΔΠ_Τσιγάρα (2.500
τόνοι)
0

ΔΠ_Τσιγάρα (2.500
τόνοι)

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

5644

Ατελώς

-Θαλασσινό νερό και τα αλμόλοιπα αλυκών
-Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο
νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών
που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα:

-- Που προορίζονται για χημική μεταποίηση «διαχωρισμός Na από Cl» για την παραγωγή άλλων
προϊόντων
-- Άλλο

2501 00 10

2501 00 31

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1217

Ατελώς

Αλάτι (στο οποίο περιλαμβάνεται και το επιτραπέζιο και το μετουσιωμένο αλάτι) και χλωριούχο
νάτριο καθαρό, έστω και σε υδατικό διάλυμα ή με προσθήκη αντισυσσωματικών ουσιών ή ουσιών
που εξασφαλίζουν καλή ρευστότητα. Θαλασσινό νερό

2501 00

0

0

0
0

41,6
16,6

-- Καπνά «ομογενοποιημένα» ή «ανασχηματισμένα»
-- Άλλο
---Καπνός για μάσημα και καπνός για εισπνοή (ταμπάκος)
--- Άλλα
ΤΜΗΜΑ V – ΟΡΥΚΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 – ΑΛΑΤΙ· ΘΕΙΟ, ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟΣ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΑ

2403 91 00
2403 99
2403 99 10
2403 99 90
V
25

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
16,6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5645

1,7 EUR/1.000 kg/net

--- Μετουσιωμένα ή που προορίζονται για άλλες βιομηχανικές χρήσεις (στις οποίες περιλαμβάνεται
και ο εξευγενισμός), με εξαίρεση τη διατήρηση ή την παρασκευή προϊόντων που προορίζονται για τη
διατροφή των ανθρώπων ή των ζώων

2501 00 51

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Σιδηροπυρίτες άφρυκτοι

Θείο κάθε είδους, με εξαίρεση αυτό που παράγεται με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές

Ακατέργαστο ή μη εξευγενισμένο θείο

- Άλλα

Γραφίτης φυσικός

Σε σκόνη ή σε ψήγματα

- Άλλα

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

-Άμμος πυριτική και άμμος χαλαζιακή

- Άλλα

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

2502 00 00

2503 00

2503 00 10

2503 00 90

2504

2504 10 00

2504 90 00

2505

2505 10 00

2505 90 00

2506

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1218

2,6 EUR/1.000 kg/net

---- Άλλοι

2501 00 99

1,7

Ατελώς

Ατελώς

2,6 EUR/1.000 kg/net

Αλάτι κατάλληλο για τη διατροφή του ανθρώπου

2501 00 91

--- Άλλα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5646

- Μη αλεσμένα
- Αλεσμένα

2510 10 00
2510 20 00

2509 00 00
2510

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1219

- Χαλαζίας
- Χαλαζίτες
Καολίνη και άλλες καολινικές άργιλοι, έστω και πυρωμένες
-Καολίνη
- Άλλες καολινικές άργιλοι
Άλλες άργιλοι (με εξαίρεση τις εκτονωμένες αργίλους της κλάσης 6806), ανδαλουσίτης, κυανίτης,
σιλλιμανίτης, έστω και πυρωμένοι. Μουλλίτης. 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
- Μπεντονίτης
- Πυρίμαχος άργιλος
- Άλλες άργιλοι
- Ανδαλουσίτης, κυανίτης, σιλλιμανίτης
- 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
Κιμωλία
Φωσφορικά ασβέστια φυσικά, φωσφορικά αργιλασβέστια φυσικά και κιμωλίες φωσφορικές

2506 10 00
2506 20 00
2507 00
2507 00 20
2507 00 80
2508

2508 10 00
2508 30 00
2508 40 00
2508 50 00
2508 60 00
2508 70 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0

0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

0
0

0
0

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς

5647

Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη). Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης), έστω και πυρωμένο, με
εξαίρεση το οξείδιο του βαρίου της κλάσης 2816
- Θειικό βάριο φυσικό (βαριτίνη)
- Ανθρακικό βάριο φυσικό (βιθερίτης)
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, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες,
έστω και θερμικά επεξεργασμένες
- Ελαφρόπετρα
- Κορούνδιο φυσικό, γρανίτης φυσικός και άλλες φυσικές λειαντικές ύλες

2511

Ατελώς

--- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 4 cm

2515 12 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1220

Ατελώς

2515 11 00
2515 12

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

2515

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μάρμαρα και τραβερτίνες
- --Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα
Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

Σχιστόλιθος, έστω και χοντρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους
ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2514 00 00

2513 10 00
2513 20 00

2513

2511 10 00
2511 20 00
2512 00 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0
0

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5648

--- Πάχους μικρότερου ή ίσου των 25 cm
--- Άλλα
- Ψαμμίτης
- Άλλες πέτρες για πελέκημα ή χτίσιμο
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. 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 2515 ή 2516, έστω και
θερμικά επεξεργασμένα

2516 12 10
2516 12 90
2516 20 00
2516 90 00
2517
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--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 25 cm
--- Άλλα
- 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
- Γρανίτης
--Ακατέργαστα ή χοντρικά κατεργασμένα
Απλά κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου

2515 12 50
2515 12 90
2515 20 00
2516

2516 11 00
2516 12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0
0

0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

5649

2518 10 00
2518 20 00
2518 30 00

2517 41 00
2517 49 00
2518

2517 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1222

-Δολομίτης ούτε πυρωμένος ούτε φρυγμένος, με την ονομασία «ωμός»
- Δολομίτης πυρωμένος ή φρυγμένος
- Δολομίτης φρυγμένος και χοντροαλεσμένος, αναμειγμένος με πίσσα ή άλλες συνδετικές ύλες

- 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.
--Χαλίκια, αμμοχάλικα, πυρίτης λίθος και κροκάλες
-- Δολομίτης και ασβεστόλιθοι, θρυμματισμένοι
-- Άλλο
-Σκύρα μη πισσωμένα από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές ή από παρόμοια βιομηχανικά
απορρίμματα, έστω και αν περιέχουν ύλες που αναφέρονται στη διάκριση 2517 10
-Σκύρα πισσωμένα
-Κόκκοι, θραύσματα και σκόνες από πέτρες των κλάσεων 2515 ή 2516, έστω και θερμικά
επεξεργασμένα
-- Από μάρμαρο
-- Άλλο
Δολομίτης, έστω και φρυγμένος ή πυρωμένος, στον οποίο περιλαμβάνεται και 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

2517 10

2517 10 10
2517 10 20
2517 10 80
2517 20 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0

Ατελώς
Ατελώς

0
0
0

0

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

0
0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5650

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Άλλα

--Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)

– Μαγνησία πυρωμένη αδρανής (φρυγμένη)

-- Άλλο

Γύψος. Ανυδρίτης. Γύψος ψημένος, έστω και χρωματισμένος ή αναμειγμένος με μικρές ποσότητες
ουσιών με σκοπό την επιτάχυνση ή επιβράδυνση του πηξίματός του

- Γύψος. Ανυδρίτης

-Γύψος ψημένος

-- Οικοδομών

-- Άλλο

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

Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και
το υδροξείδιο του ασβεστίου της κλάσης 2825

2519 90

2519 90 10

2519 90 30

2519 90 90

2520

2520 10 00

2520 20

2520 20 10

2520 20 90

2521 00 00

2522
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Ατελώς

-Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό (μαγνησίτης)

2519 10 00

Ατελώς

1,7

Ατελώς

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

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5651

2523 21 00
2523 29 00
2523 30 00
2523 90
2523 90 10
2523 90 80
2524
2524 10 00
2524 90 00
2525
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- Ασβέστης μη σβησμένος
-Ασβέστης σβησμένος
-Ασβέστης υδραυλικός
Τσιμέντα υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν είναι σε σκόνη, με την
ονομασία «clinkers»), έστω και χρωματισμένα
- Τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»
- Τσιμέντα Portland
--Τσιμέντα άσπρα, έστω και τεχνητά χρωματισμένα
-- Άλλα
- Τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο
-Άλλα υδραυλικά τσιμέντα
--Τσιμέντα υψικαμίνων
-- Άλλο
Αμίαντος (asbeste)
-Κροκιδόλιθος
- Άλλα
Μαρμαρυγίας, στον οποίο περιλαμβάνεται και ο μαρμαρυγίας ο σχισμένος σε ακανόνιστα φυλλίδια
(splittings). Απορρίμματα μαρμαρυγία

2522 10 00
2522 20 00
2522 30 00
2523

2523 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0
0

1,7
1,7
Ατελώς
Ατελώς

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0
0

1,7
1,7
1,7

1,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
1,7
1,7
1,7

5652

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Απορρίμματα μαρμαρυγία

Στεατίτης φυσικός, έστω και χονδρικά κατεργασμένος ή απλά κομμένος, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε
όγκους ή πλάκες σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου. Τάλκης

-Μη θρυμματισμένα ούτε σε σκόνη

-Θρυμματισμένα ή σε σκόνη

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 %
H3BO3 επί ξηρού προϊόντος

- Βορικά άλατα του νατρίου φυσικά και τα συμπυκνώματά τους (έστω και πυρωμένα)

- Άλλα

Άστριος. Λευκίτης. Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης. Αργυραδάμας

-Άστριος

2525 30 00

2526

2526 10 00

2526 20 00

2528

2528 10 00

2528 90 00

2529

2529 10 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο του 97 % φθοριούχο ασβέστιο

-Λευκίτης· Νεφελίνης και νεφελοσυενίτης

2529 22 00

2529 30 00
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Ατελώς

--Που περιέχει κατά βάρος 97 % ή λιγότερο φθοριούχο ασβέστιο

2529 21 00

- Αργυραδάμας

Ατελώς

- - Μαρμαρυγίας σε σκόνη

2525 20 00

Ατελώς

Ατελώς

- Μαρμαρυγίας ακατέργαστος ή σχισμένος σε ακανόνιστα φύλλα ή φυλλίδια

2525 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5653

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτες, μη εκτονωμένοι

--Περλίτης

--Βερμικουλίτης και χλωρίτες

- Κιζηρίτης, εψωμίτης (φυσικά θειικά άλατα του μαγνησίου)

- Άλλα

-- Σηπιόλιθος

-- Άλλο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 - ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ, ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΦΡΕΣ

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

2530 10

2530 10 10

2530 10 90

2530 20 00

2530 90

2530 90 20

2530 90 98

26

2601

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Συσσωματωμένα

-Φρυγμένοι σιδηροπυρίτες

Μεταλλεύματα μαγγανίου και τα συμπυκνώματα στα οποία περιλαμβάνονται και τα μεταλλεύματα
μαγγανίου και τα συμπυκνώματά τους περιεκτικότητας σε μαγγάνιο 20 % ή περισσότερο κατά βάρος,
επί ξηρού προϊόντος

Μεταλλεύματα χαλκού και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα νικελίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

2601 12 00

2601 20 00

2602 00 00

2603 00 00

2604 00 00
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Ατελώς

– – Μη συσσωματωμένα

2601 11 00

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

Ατελώς

Ορυκτές ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

2530

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5654

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Μεταλλεύματα αργιλίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα μολύβδου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα κασσιτέρου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα χρωμίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα βολφραμίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα ουρανίου ή θορίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

- Μεταλλεύματα ουρανίου και τα εμπλουτισμένα απ’αυτά

--Μεταλλεύματα ουρανίου και πισουρανίτης περιεκτικότητας σε ουράνιο ανώτερης του 5 % κατά
βάρος (Ευρατόμ)

-- Άλλο

- Μεταλλεύματα θορίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

--Μοναζίτης. Ουρανοθοριανίτης και άλλα μεταλλεύματα θορίου, περιεκτικότητας σε θόριο ανώτερης
του 20 % κατά βάρος (Ευρατόμ)

-- Άλλο

2606 00 00

2607 00 00

2608 00 00

2609 00 00

2610 00 00

2611 00 00

2612

2612 10

2612 10 10

2612 10 90

2612 20

2612 20 10

2612 20 90
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Ατελώς

Μεταλλεύματα κοβαλτίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

2605 00 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5655

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Άλλα

Μεταλλεύματα τιτανίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

-Ιλμενίτης και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτόν

- Άλλα

Μεταλλεύματα νιοβίου, τανταλίου, βαναδίου ή ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

- Μεταλλεύματα ζιρκονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

- Άλλα

--Μεταλλεύματα νιοβίου και τανταλίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

-- Μεταλλεύματα βαναδίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

-Μεταλλεύματα αργύρου και τα εμπλουτισμένα από αυτά

- Άλλα

Άλλα μεταλλεύματα και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

-Μεταλλεύματα αντιμονίου και τα εμπλουτισμένα απ' αυτά

- Άλλα

2613 90 00

2614 00

2614 00 10

2614 00 90

2615

2615 10 00

2615 90

2615 90 10

2615 90 90

2616

2616 10 00

2616 90 00

2617

2617 10 00

2617 90 00
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Ατελώς

-Φρυγμένα

2613 10 00

Ατελώς

Ατελώς

Μεταλλεύματα μολυβδαινίου και τα εμπλουτισμένα απ’ αυτά

2613

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5656
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-- Άλλο
- Που περιέχουν κυρίως χαλκό
- Που περιέχουν κυρίως αργίλιο
– Που περιέχουν αρσενικό, υδράργυρο, θάλλιο ή μείγματά τους, των τύπων που χρησιμοποιούνται για
την εξαγωγή του αρσενικού ή των μετάλλων αυτών ή για την κατεργασία των χημικών τους ενώσεων

2620 29 00
2620 30 00
2620 40 00
2620 60 00

2620 21 00

2620 11 00
2620 19 00

2619 00 20
2619 00 40
2619 00 80
2620

- Άλλα

Σκουριές υψικαμίνων με μορφή σπυρωτής σκόνης (άμμος υψικαμίνων), που προέρχονται από την
κατεργασία του χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα
Σκουριές, σκουριές υψικαμίνων (άλλες από εκείνες με μορφή σπυρωτής σκόνης),
αποσφυροκοπήματα και άλλα απορρίμματα, που προέρχονται από την κατεργασία του χυτοσιδήρου
του σιδήρου, ή του χάλυβα
- Απορρίμματα κατάλληλα για την ανάκτηση του σιδήρου και του μαγγανίου
- Σκουριές κατάλληλες για την εξαγωγή του οξειδίου του τιτανίου
- Άλλα
Σκουριές, τέφρες και υπολείμματα (άλλα από εκείνα που προέρχονται από την κατεργασία του
χυτοσιδήρου, του σιδήρου ή του χάλυβα), που περιέχουν μέταλλα, αρσενικό ή τις ενώσεις τους
- Που περιέχουν κυρίως ψευδάργυρο
--Συμπήγματα γαλβανισμού
-- Άλλο
- Που περιέχουν κυρίως μόλυβδο
--Ιλύς μολυβδούχου βενζίνης και ιλύς αντικροτικών μολυβδούχων ενώσεων

2618 00 00

2619 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

Ατελώς

0
0
0
0

0
0

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

0
0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

5657

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Που περιέχουν κυρίως νικέλιο

--- Που περιέχουν κυρίως νιόβιο ή ταντάλιο

---Που περιέχουν κυρίως κασσίτερο

---Που περιέχουν κυρίως τιτάνιο

--- Άλλα

Άλλες σκουριές και τέφρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι τέφρες από φύκια. Τέφρες και
υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων

-Τέφρες και υπολείμματα που προέρχονται από την αποτέφρωση των αστικών απορριμμάτων

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΟΡΥΚΤΑ ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ
ΑΥΤΩΝ· ΑΣΦΑΛΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ. ΚΕΡΙΑ ΟΡΥΚΤΑ

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

2620 99 10

2620 99 20

2620 99 40

2620 99 60

2620 99 95

2621

2621 10 00

2621 90 00

27

2701

Ατελώς

---Περιορισμένης περιεκτικότητας σε πτητικές ύλες (που υπολογίζεται επί ξηρού προϊόντος χωρίς
ορυκτές ύλες) που δεν υπερβαίνει το 10 %

--- Άλλα

2701 11 10

2701 11 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1230

Ατελώς

--Ανθρακίτης

2701 11

- Λιθάνθρακες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι

Ατελώς

-- Άλλο

2620 99

Ατελώς

-- Που περιέχουν αντιμόνιο, βηρύλλιο, κάδμιο, χρώμιο ή μείγματά τους

2620 91 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5658

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1231

-- Λιθάνθρακας ασφαλτούχος
---Λιθάνθρακας σε σκόνη
--- Άλλα
-- Άλλοι άνθρακες
-Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται από τον λιθάνθρακα
Λιγνίτες, έστω και συσσωματωμένοι, με εξαίρεση το γαγάτη
- Λιγνίτες, έστω και σε σκόνη, αλλά μη συσσωματωμένοι
-Λιγνίτες συσσωματωμένοι
Τύρφη (στην οποία περιλαμβάνεται και η τύρφη για επίστρωση στάβλων), έστω και συσσωματωμένη
Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα, λιγνίτη ή τύρφη, έστω και
συσσωματωμένοι. Άνθρακας αποστακτικού κέρατος
- Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιθάνθρακα
-- Που προορίζονται για την κατασκευή ηλεκτροδίων
-- Άλλο
-Οπτάνθρακας (κοκ) και ημιοπτάνθρακας από λιγνίτη
- Άλλα

2701 12
2701 12 10
2701 12 90
2701 19 00
2701 20 00
2702
2702 10 00
2702 20 00
2703 00 00
2704 00

2704 00 11
2704 00 19
2704 00 30
2704 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5659

Λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών
από λιθάνθρακα. Ανάλογα προϊόντα στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος από
τα μη αρωματικά συστατικά

- Βενζόλιο (βενζένιο)

-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

-Τολουόλιο (τολουένιο)

-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

- Ξυλόλιο (ξυλένιο)

-- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

-Ναφθαλίνη

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

2707

2707 10

2707 10 10

2707 10 90

2707 20

2707 20 10

2707 20 90

2707 30

2707 30 10

2707 30 90

2707 40 00

2707 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1232

Ατελώς

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

2706 00 00

0
0

Ατελώς

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

3

Ατελώς

3

Ατελώς

3

Ατελώς

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

2705 00 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5660

--Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

2707 50 10

2707 50 90

-- Άλλα

2707 99

Ατελώς

---Ανθρακένιο

---Φαινόλες

2707 99 70

2707 99 80

---- Άλλοι

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

-Πίσσα

2707 99 99

2708

2708 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1233

---- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803

2707 99 91

--- Άλλα

0

1,7

--- Βασικά προϊόντα

2707 99 50

Ατελώς

1,7

Ατελώς

1.2

0

Ατελώς

---Θειούχες κεφαλές

2707 99 30

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

---- Άλλα

2707 99 19

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

---- Λάδια ελαφρά ακατέργαστα, που αποστάζουν 90 % ή περισσότερο του όγκου τους μέχρι 200 °C
1,7

1,7

Ατελώς

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2707 99 11

---Λάδια ακατέργαστα

--Λάδια κρεοζώτου

2707 91 00

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5661

Ατελώς

-Αποστάγματα φυσικού αερίου

- Άλλα

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

2709 00 10

2709 00 90

2710

----- Ελαφρό πετρέλαιο

---- Ειδικά αποστάγματα:

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1234

4,7

---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 11 11

2710 11 15

2710 11 21

4,7

---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 11 11

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

4,7

--Eλαφρά λάδια και παρασκευάσματα

2710 11

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (άλλα από τα ακατέργαστα λάδια) και
παρασκευάσματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, που περιέχουν κατά βάρος
70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά
αποτελούν το βασικό συστατικό, άλλα από τα χρησιμοποιημένα λάδια

Ατελώς

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

2709 00

Ατελώς

- Οπτάνθρακας (κοκ) από στερεή πίσσα

2708 20 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5662

4,7
4,7

--------Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά μικρότερο του 98

--------Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98

2710 11 45

2710 11 49

4,7
4,7

-----Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνης

----- Άλλα ελαφρά λάδια

-- Άλλα

2710 11 70

2710 11 90

2710 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1235

4,7

--------Με αριθμό οκτανίων (RON) ίσο ή μεγαλύτερο του 98

2710 11 59

---Μεσαία λάδια

4,7

--------Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 98

2710 11 51

------- Που υπερβαίνει τα 0,013 g το l

4,7

4,7

--------Με αριθμό οκτανίων (RON) μικρότερο του 95

------- Που δεν υπερβαίνει τα 0,013 g το l

------ Άλλη, περιεκτικότητας σε μόλυβδο

------ Βενζίνη αεροπλάνων

----- Βενζίνη για κινητήρες

4,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2710 11 41

2710 11 31

----- Άλλα

2710 11 25

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5663

4,7

----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 11

2710 19 15

4,7
4,7

------ Άλλα

----- Άλλα

2710 19 25

2710 19 29

3,5

-----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 31

2710 19 35

3,5

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,2 %

2710 19 49

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1236

3,5

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 0,05 % αλλά δεν υπερβαίνει το 0,2 %

2710 19 45

----Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil)

3,5

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,05 %

2710 19 41

-----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

3,5

-----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 19 31

----Αεριέλαια

---Βαριά λάδια:

4,7

------Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων

2710 19 21

-----Φωτιστικό πετρέλαιο

----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

4,7

----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 19 11

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5664

3,5

-----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 51

2710 19 55

3,5
3,5
3,5

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 1 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2 %

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2 % αλλά δεν υπερβαίνει το 2,8 %

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που υπερβαίνει το 2,8 %

2710 19 63

2710 19 65

2710 19 69

3,7

-----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2710 19 71

2710 19 75

3,7
3,7
3,7
3,7

------Υδραυλικά λάδια

------Λευκά λάδια. Παραφινέλαιο

------Λάδια κιβωτίων ταχυτήτων

------Έλαια κατεργασίας μετάλλων, έλαια για την αφαίρεση καλουπιών, έλαια κατά της διάβρωσης

2710 19 83

2710 19 85

2710 19 87

2710 19 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1237

3,7

------Λάδια κινητήρων, λάδια συμπιεστών, λάδια στροβίλων

2710 19 81

-----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

3,7

-----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 19 71

----Λάδια λιπαντικά και άλλα

3,5

------Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που δεν υπερβαίνει το 1 %

2710 19 61

-----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

3,5

-----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2710 19 51

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5665

3,7

------Άλλα λιπαντικά λάδια και άλλα λάδια

2710 19 99

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

2711

Προπάνιο

2711 12

----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

2711 12 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1238

0,7

----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 12 91

2711 12 93

----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

0,7

----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

Ατελώς

8

2711 12 91

--- Άλλο

---- Που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο

2711 12 11

---Προπάνιο καθαρότητας ίσης ή ανώτερης του 99 %

--Αέριο φυσικό

2711 11 00

0,7

3,5

-- Άλλα

2710 99 00

-Που έχουν υγροποιηθεί

3,5

--Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)

2710 91 00

-Χρησιμοποιημένα λάδια

3,7

------Ηλεκτρομονωτικά λάδια

2710 19 93

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5666

0,7

0,7
0,7

----- Άλλα

Βουτάνια

---Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

---Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2711 13 10

2711 12 97

2711 13

2711 13 10

2711 13 30

0,7
0,7
0,7

---- Άλλα

--Αιθυλένιο, προπυλένιο, βουτυλένιο και βουταδένιο

-- Άλλα

2711 13 97

2711 14 00

2711 19 00

0,7

-- 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

2711 29 00

2712

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1239

0,7

--Αέριο φυσικό

2711 21 00

-Σε αεριώδη κατάσταση

0,7

----Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 95 %

2711 13 91

--Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

0,7

-----Καθαρότητας ανώτερης του 90 %, αλλά κατώτερης του 99 %

2711 12 94

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5667

-- Άλλα

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

--Συνθετική παραφίνη μοριακού βάρους 460 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1.560

-- Άλλα

- Άλλα

2712 10 90

2712 20

2712 20 10

2712 20 90

2712 90

2,2

--- Άλλα

2712 90 19

0,7

----Που προορίζονται για άλλες χρήσεις

2712 90 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1240

0,7

----Που προορίζονται να υποστούν χημικό μετασχηματισμό με κατεργασία διαφορετική από εκείνη
που καθορίζεται για τη διάκριση 2712 90 31

2712 90 33

--- Άλλα

0,7

----Που προορίζονται να υποστούν καθορισμένη κατεργασία

2712 90 31

---Ακατέργαστα

-- Άλλα

0,7

---Ακατέργαστα

2,2

2712 90 11

--Οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη ή τύρφη (φυσικά προϊόντα)

2,2

--Ακατέργαστα

2712 10 10

Ατελώς

0,7

-Βαζελίνη

2712 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5668

----Μείγμα 1-αλκενίων, που περιέχει, κατά βάρος, 80 % ή περισσότερα 1-αλκένια με μήκος αλύσου
24 άτομα άνθρακα ή περισσότερα αλλά που δεν υπερβαίνουν τα 28 άτομα άνθρακα

---- Άλλα

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

2712 90 91

2712 90 99

2713

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

-- Που προορίζονται για την παραγωγή των προϊόντων της κλάσης 2803

-- Άλλα

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

-Ασφαλτούχος ή πετρελαιούχος σχιστόλιθος και πισσούχες άμμοι

- Άλλα

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs)

Ηλεκτρική ενέργεια

2713 90 10

2713 90 90

2714

2714 10 00

2714 90 00

2715 00 00

2716 00 00
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Ατελώς

-Άλλα υπoλείμματα των λαδιών πετρελαίoυ ή των ασφαλτούχων oρυκτών

2713 90

0,7

Ατελώς

Ατελώς

-Άσφαλτος από πετρέλαιο

2713 20 00

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

--Πυρωμένο

2713 12 00

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

2,2

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ατελώς

--Μη πυρωμένα

2713 11 00

-Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5669

ΤΜΗΜΑ VI - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 - ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ· ΕΝΩΣΕΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ Ή ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ
ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΩΝ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ Ή ΤΩΝ ΙΣΟΤΟΠΩΝ

VI.

28

4,6

Ατελώς
Ατελώς

-- Βρώμιο

Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση. Θείο κολλοειδές

Άνθρακας (αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές άνθρακα που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού)

-Αιθάλη των αερίων του πετρελαίου

- Άλλα

Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά

-Υδρογόνο

2801 30 90

2802 00 00

2803 00

2803 00 10

2803 00 80

2804

2804 10 00
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5,5

--Φθόριο

2801 30 10

-Ευγενή αέρια

5

-Φθόριο· Βρώμιο

2801 30

3,7

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

-Ιώδιο

2801 20 00

0

-Χλώριο

2801 10 00

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5

Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2801

I. ΧΗΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5670

5

---Ήλιον

--- Άλλα

-Άζωτο

-Οξυγόνο

-Βόριο· Τελλούριο

--Βόριο·

--Τελλούριο

2804 29 10

2804 29 90

2804 30 00

2804 40 00

2804 50

2804 50 10

2804 50 90

-Φωσφόρος

-Αρσενικό

-Σελήνιο

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

2804 70 00

2804 80 00

2804 90 00

2805
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-- Άλλα

2804 69 00

-Υδράργυρος Μέταλλα αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών

--Που περιέχει κατά βάρος τουλάχιστον 99,99 % πυρίτιο

2804 61 00

-Πυρίτιο

Ατελώς

-- Άλλο

2804 29

0
0

Ατελώς

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2.1

5,5

5,5

Ατελώς

2.1

5,5

5

5,5

5

--Αργό

2804 21 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5671

4,1

5,5
2.7

-- Άλλα

---Στρόντιο και βάριο

--- Άλλα

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

--Αναμειγμένα ή σε κράμα μεταξύ τους

-- Άλλα

-Υδράργυρος σε

--Σε νταμιτζάνες με καθαρό περιεχόμενο 34,5 kg (βάρος standard) και του οποίου η αξία fob, κατά
νταμιτζάνα, δεν υπερβαίνει τα 224 EUR

-- Άλλο

2805 19

2805 19 10

2805 19 90

2805 30

2805 30 10

2805 30 90

2805 40

2805 40 10

2805 40 90

-Χλωριοθειικό οξύ

Θειικό οξύ. Θειικό οξύ ατμίζον

-Θειικό οξύ

2806 20 00

2807 00

2807 00 10
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5,5

-Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)

2806 10 00

3

5,5

Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ). Χλωριοθειικό οξύ

Ατελώς

3

5,5

2806

II. ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΟΞΕΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥΧΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5,5

--Ασβέστιο

2805 12 00

5

--Νάτριο

2805 11 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

3

3

5

3

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5672

5,5
5,5

Διφωσφορικό πεντοξείδιο. Φωσφορικό οξύ. Πολυφωσφορικά οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής
σύστασης

-Πεντοξείδιο του φωσφόρου

-Φωσφορικό οξύ και πολυφωσφορικά οξέα

Βορικά οξείδια. Βορικά οξέα

-Τριοξείδιο του βορίου

- Άλλα

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

2809

2809 10 00

2809 20 00

2810 00

2810 00 10

2810 00 90

2811

5,3
5,3

-- Άλλα

---Βρωμίδιο του υδρογόνου (υδροβρωμικό οξύ)

---Κυανίδιο του υδρογόνου (υδροκυανικό οξύ)

--- Άλλα

2811 19

2811 19 10

2811 19 20

2811 19 80
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-Άλλες ανόργανες οξυγονούχες ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

Ατελώς

--Φθοριούχο υδρογόνο (υδροφθορικό οξύ)

5,5

3,7

2811 11 00

-Άλλα ανόργανα οξέα

5,5

Νιτρικό οξύ. Νιτροθειικά οξέα

2808 00 00

Ατελώς

3

-Θειικό οξύ ατμίζον

2807 00 90

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5673

4,6

5,5
4,6
5
5,3

--Διοξείδιο του πυριτίου

-- Άλλα

---Διοξείδιο του θείου

---Τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης)· Διαρσενικό τριοξείδιο (αρσενικώδης ανυδρίτης)

---Οξείδια του αζώτου

--- Άλλα

2811 22 00

2811 29

2811 29 05

2811 29 10

2811 29 30

2811 29 90

-Χλωριούχα και οξυχλωριούχα

2812 10

5,5
5,5

---Πενταχλωρίδιο του φωσφόρου

--- Άλλα

2812 10 16

2812 10 18
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5,5

---Τριχλωρίδιο του φωσφόρου

2812 10 15

-- Άλλο

5,5

---Οξυτριχλωρίδιο του φωσφόρου (τριχλωρίδιο του φωσφορυλίου)

2812 10 11

--Φωσφόρου

Αλογονούχα και οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών στοιχείων

2812

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

5,5

--Διοξείδιο του άνθρακα

2811 21 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5674

5,5
5,5
5,5
5,5

5,3
3,7

---Φωσγένιο (χλωρίδιο του καρβονυλίου)

---Χλωρίδιο του θειονυλίου

--- Άλλα

- Άλλα

Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων. Τριθειούχος φωσφόρος του εμπορίου

-Διθειούχος άνθρακας

- Άλλα

--Θειούχα του φωσφόρου, στα οποία περιλαμβάνονται και ο τριθειούχος φωσφόρος εμπορίου

-- Άλλο

2812 10 94

2812 10 95

2812 10 99

2812 90 00

2813

2813 10 00

2813 90

2813 90 10

2813 90 90

-Αμμωνία σε υδατικό διάλυμα

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

2814 20 00

2815
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5,5

-Αμμωνία άνυδρη

2814 10 00

-Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)

5,5

Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή αμμωνία)

2814

IV. ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΞΕΙΔΙΑ, ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

5,5

---Διχλωριούχο θείο

2812 10 93

5,5

5,5

---Διχλωρίδιο του διθείου

2812 10 91

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5675

5,5

5,5
5,5
5,5

4,1
5,5
5,5

--Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής σόδας)

Υδροξείδιο του καλίου (καυστική ποτάσα)·

--Στερεό

--Σε υδατικό διάλυμα (αλισίβα καυστικής ποτάσας)

-Υπεροξείδια του νατρίου ή καλίου

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

-Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου

-οξείδια, υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου

Οξείδιο του ψευδαργύρου. Υπεροξείδιο του ψευδαργύρου

Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου

-Τεχνητό κορούνδιο, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2815 12 00

2815 20

2815 20 10

2815 20 90

2815 30 00

2816

2816 10 00

2816 40 00

2817 00 00

2818

2818 10

2818 10 91
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---Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

5,2

5,2

---Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου
των 10 mm

2818 10 19

--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου κατώτερης του 98,5 %

5,2

---Με λιγότερο από το 50 % του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους
ανώτερου των 10 mm

2818 10 11

--Περιεκτικότητας κατά βάρος σε οξείδιο του αργιλίου 98,5 % ή περισσότερο

5,5

--Στερεό

2815 11 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5676

5,5

3,7
5,5

4,6
4,6

- Υδροξείδιο του αργιλίου

Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου

- Tριοξείδιο του χρωμίου

- Άλλα

- - Διοξείδιο του χρωμίου

-- Άλλα

Οξείδια του μαγγανίου

- Με διοξείδιο του μαγγανίου

- Άλλα

- - Οξείδιο του μαγγανίου που περιέχει, κατά βάρος, 77 % ή περισσότερο μαγγάνιο

-- Άλλα

Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου. Χρωστικές γαίες που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή
περισσότερο ενωμένο σίδηρο, που υπολογίζεται σε Fe2O3

- Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου

- Χρωστικές γαίες

2818 30 00

2819

2819 10 00

2819 90

2819 90 10

2819 90 90

2820

2820 10 00

2820 90

2820 90 10

2820 90 90

2821

2821 10 00

2821 20 00
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4

- Οξείδιο του αργιλίου άλλο από το τεχνητό κορούνδιο

2818 20 00

5,5

Ατελώς

5,3

5,5

5,2

---Με 50 % ή περισσότερο του συνολικού βάρους να αποτελείται από σωματίδια μεγέθους ανώτερου
των 10 mm

2818 10 99

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

5

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5677

5,5
5,5

5,5
5,3
5,5
Ατελώς
3,2
5,5
5,3
5,5

Οξείδια του μολύβδου. Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο

- Μονοξείδιο του μολύβδου (λιθάργυρος, massicot)

- Άλλα

- - Μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο

-- Άλλα

Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους. Άλλες ανόργανες βάσεις. Άλλα οξείδια,
υδροξείδια και υπεροξείδια μετάλλων

- Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους

- Οξείδιο και υδροξείδιο του λιθίου

- Οξείδια και υδροξείδια του βαναδίου

- Οξείδια και υδροξείδια του νικελίου

- Οξείδια και υδροξείδια του χαλκού

- Οξείδια του γερμανίου και διοξείδιο του ζιρκονίου

- Οξείδια και υδροξείδια του μολυβδαινίου

- Οξείδια του αντιμονίου

2824

2824 10 00

2824 90

2824 90 10

2824 90 90

2825

2825 10 00

2825 20 00

2825 30 00

2825 40 00

2825 50 00

2825 60 00

2825 70 00

2825 80 00
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5,5

Οξείδια του τιτανίου

2823 00 00

5,5

4,6

Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου. Οξείδια του κοβαλτίου του εμπορίου

2822 00 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5678

- Άλλα

2825 90

4,6

--Οξείδια του κασσιτέρου

--Οξείδια και υδροξείδια του βολφραμίου

--Οξείδιο του καδμίου

-- Άλλα

2825 90 30

2825 90 40

2825 90 60

2825 90 80

5,3

---Αμμωνίου ή νατρίου

--- Άλλα

2826 19 10

2826 19 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1251

5,5

-- Άλλα

2826 19

5,3

-- Αλουμινίου

-Φθοριούχα

Φθοριούχα. Φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά και άλλα σύμπλοκα άλατα του φθορίου

5,5

2826 12 00

2826

5,5

-- Οξείδιο και υδροξείδιο του βηρυλλίου

2825 90 20

V. ΑΛΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΛΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ

5,3

--- Άλλα

2825 90 19

Ατελώς

4,6

---Υδροξείδιο του ασβεστίου, με καθαρότητα, κατά βάρος, 98 % ή περισσότερο επί του ξηρού
προϊόντος, με μορφή σωματιδίων, των οποίων: όχι περισσότερο από 1 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος
που υπερβαίνει τα 75 μικρόμετρα και - όχι περισσότερο από 4 %, κατά βάρος, έχει μέγεθος κατώτερο
από 1,3 μικρόμετρα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2825 90 11

-- Οξείδιο, υδροξείδιο και υπεροξείδιο του ασβεστίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5679

5,5
4,6

-- Άλλα

Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα. Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα. Ιωδιούχα και
οξυϊωδιούχα

-Χλωριούχο αμμωνίου

-Χλωριούχο ασβεστίου

2826 90 80

2827

2827 10 00

2827 20 00

5,5
5,5

--Νικελίου

-- Άλλα

--Κασσιτέρου

---Σιδήρου

---Κοβαλτίου

--- Άλλα

2827 35 00

2827 39

2827 39 10

2827 39 20

2827 39 30

2827 39 85

-Οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα

5,5

-- Αλουμινίου

2827 32 00

2,1

4,1

5,5

4,6

--Μαγνησίου

2827 31 00
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5,5

--Εξαφθοριοζιρκονικό του δικαλίου

2826 90 10

-Άλλα χλωριούχα

5

- Άλλα

2826 90

5,5

-Εξαφθοροαργιλικό νάτριο (συνθετικός κρυόλιθος)

2826 30 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5680

3,2

3,2
5,3

--Από χαλκό

-- Άλλα

---Από μόλυβδο

--- Άλλα

2827 41 00

2827 49

2827 49 10

2827 49 90

5,5

5,5
5,5

-Ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

Υποχλωριώδη. Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου. Χλωριώδη. Υποβρωμιώδη

-Υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου και άλλα υποχλωριώδη του ασβεστίου

- Άλλα

Χλωρικά και υπερχλωρικά. Βρωμικά και υπερβρωμικά. Ιωδικά και υπεριωδικά

2827 60 00

2828

2828 10 00

2828 90 00

2829

5,5

-- Άλλα

- Άλλα

--Υπερχλωρικά

--Βρωμικά άλατα καλίου ή νατρίου

2829 19 00

2829 90

2829 90 10

2829 90 40

Ατελώς

4,8

5,5

--Νατρίου

2829 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1253

5,5

-- Άλλο

2827 59 00

Χλωρικές

5,5

--Βρωμιούχα νατρίου ή καλίου

2827 51 00

-Βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5681

5,5
5,5

5,5
5,5

- Άλλα

--Θειούχα ασβεστίου, αντιμονίου ή σιδήρου

-- Άλλα

Διθειώδη και όξινα θειώδη

--Νατρίου

- Άλλα

Θειώδη. Θειοθειικά

-Θειώδη του νατρίου

-Άλλα θειώδη

-Θειοθειικά

Θειικά. Στυπτηρίες. Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

2830 90

2830 90 11

2830 90 85

2831

2831 10 00

2831 90 00

2832

2832 10 00

2832 20 00

2832 30 00

2833

5,5

-- Άλλα

2833 19 00

-Άλλα θειικά

5,5

--Θειικά του δινατρίου

5,5

5,5

2833 11 00
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5,5

-Θειούχο νατρίου

2830 10 00

-Θειικά του νατρίου

4,6

Θειούχα. Πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2830

5,5

-- Άλλα

2829 90 80

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5682

5,3

4,6
5
5,5
5,5

--Χαλκού

--Βαρίου

-- Άλλα

---Καδμίου· χρωμίου· ψευδαργύρου·

---Κοβαλτίου τιτανίου

---Σιδήρου

---Μολύβδου

--- Άλλα

-Στυπτηρίες

Υπεροξοθειικά (υπερθειικά)

Νιτρώδη. Νιτρικά

-Νιτρώδη

2833 25 00

2833 27 00

2833 29

2833 29 20

2833 29 30

2833 29 50

2833 29 60

2833 29 90

2833 30 00

2833 40 00

2834

2834 10 00
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5,5

--Νικελίου

2833 24 00

- Νιτρικά

5,5

-- Αλουμινίου

2833 22 00

5,5

5

5,5

3,2

5

5,5

--Μαγνησίου

2833 21 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5683

---Χαλκού
--- Άλλα
Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και φωσφορικά. Πολυφωσφορικά,
καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης
-Φωσφινικά (υποφωσφορώδη) και φωσφονικά (φωσφορώδη)
-Φωσφορικά
--Μονο - ή δινατρίου
--Καλίου
--Υδρογονοορθοφωσφορικό του ασβεστίου (φωσφορικό διασβέστιο)
---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή
κατάσταση
---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % αλλά κατώτερης του 0,2 % του άνυδρου
προϊόντος σε ξερή κατάσταση
--Άλλα φωσφορικά του ασβεστίου
---Περιεκτικότητας σε φθόριο κατώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή
κατάσταση
---Περιεκτικότητας σε φθόριο ίσης ή ανώτερης του 0,005 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε
ξερή κατάσταση
-- Άλλο

2834 29 40
2834 29 80
2835

2835 29

2835 26 90

2835 26
2835 26 10

2835 25 90

2835 22 00
2835 24 00
2835 25
2835 25 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1256

- - Καλίου
-- Άλλο
---Βαρίου βηρυλλίου· καδμίου· κοβαλτίου· νικελίου· μολύβδου

2834 21 00
2834 29
2834 29 20

2835 10 00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5,5

5,5

0

0

0

0

5,5
5,5

0
0

0

5,5
5,5

5,5

0
0

0

5,5
4.,
3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5,5

5684

5,5

--- Άλλα

2835 29 90

5,5
5,5
5,5
5
5,5

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

-Ανθρακικό του δινατρίου

-Όξινο ανθρακικό (διττανθρακικό) του νατρίου

-Ανθρακικά του καλίου

-Ανθρακικό του ασβεστίου

-Ανθρακικό του βαρίου

2836

2836 20 00

2836 30 00

2836 40 00

2836 50 00

2836 60 00

5,5
5,5

--Ανθρακικά του λιθίου

--Ανθρακικό στροντίου

2836 91 00

2836 92 00
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5,5

-- Άλλα

2835 39 00

- Άλλα

5,5

--Τριφωσφορικό του νατρίου (τριπολυφωσφορικό του νατρίου)

2835 31 00

-Πολυφωσφορικά

5,5

---Τρινατρίου

2835 29 30

5,3

---Τριαμμωνίου

2835 29 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

5

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5685

-- Άλλο

2836 99

5,5
5,5

---- Άλλα

---Υπεροξοανθρακικά άλατα (υπερανθρακικά)

Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα

2836 99 17

2836 99 90

2837

5,5

-Κυανιούχα σύμπλοκα

Πυριτικά. Πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου

2837 20 00

2839

5
5

5
5

--Μεταπυριτικά

-- Άλλο

- Άλλα

- - Καλίου

-- Άλλα

2839 11 00

2839 19 00

2839 90

2839 90 10

2839 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1258

5,5

-- Άλλο

2837 19 00

--Νατρίου

5,5

--Νατρίου

2837 11 00

-Κυανιούχα και οξυκυανιούχα

3,7

---Μαγνησίου· χαλκού

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2836 99 11

---Ανθρακικά άλατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5686

Βορικά. Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

2840

5,5
5,5

--- Άλλα

-Άλλα βορικά

--Βορικά του νατρίου, άνυδρα

-- Άλλα

-Υπεροξοβορικά (υπερβορικά)

Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων

-Διχρωμικό νάτριο

-Άλλα χρωμικά και διχρωμικά. Υπεροξοχρωμικά

2840 19 90

2840 20

2840 20 10

2840 20 90

2840 30 00

2841

2841 30 00

2841 50 00

5,5
5,5

--Υπερμαγγανικό κάλιο

-- Άλλα

2841 69 00

Ατελώς

5,3

2841 61 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1259

5,5

---Τετραβορικό του δινατρίου, πεντένυδρο

2840 19 10

-Μαγγανιώδη, μαγγανικά και υπερμαγγανικά

5,3

-- Άλλα

2840 19
Ατελώς

--Άνυδρο

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2840 11 00

-Τετραβορικό του δινατρίου (βόρακας εξευγενισμένος)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5687

5,5

5,3
5,5

- Άλλα

--Ψευδαργυρικά, βαναδικά

-- Άλλα

Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων, με εξαίρεση τα αζωτίδια (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης), άλλα από τα
αζωτίδια

-Πυριτικά διπλά ή σύμπλοκα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης Ή μη
χημικής σύστασης

- Άλλα

--Άλατα απλά, διπλά ή σύμπλοκα των οξέων του σεληνίου ή του τελλουρίου

-- Άλλα

2841 90

2841 90 30

2841 90 85

2842

2842 10 00

2842 90

2842 90 10

2842 90 80

--Άργυρος

-- Άλλα

2843 10 10

2843 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1260

3,7

-Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση

2843 10

-Ενώσεις αργύρου

5,3

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

5,5

5,5

2843

VI. ΔΙΑΦΟΡΑ

4,6

-Βολφραμικά

2841 80 00

5,5

-Μολυβδαινικά

2841 70 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5688

5,5
3

5,3
3

-- Άλλα

-Ενώσεις του χρυσού

-Άλλες ενώσεις. Αμαλγάματα

--Αμαλγάματα

-- Άλλα

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

-Ουράνιο φυσικό και οι ενώσεις του· Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή
ενώσεις του φυσικού ουρανίου

2843 29 00

2843 30 00

2843 90

2843 90 10

2843 90 90

2844

2844 10

Ατελώς
Ατελώς

--Σιδηροουράνιο

--Άλλα (Ευρατόμ)

2844 10 50

2844 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1261

0

Ατελώς

---Κατεργασμένο (Ευρατόμ)

2844 10 30

0

0

Ατελώς

---Ακατέργαστο. Απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ)

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2844 10 10

--Φυσικό ουράνιο

5,5

--Νιτρικός άργυρος

2843 21 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5689

2844 30 11

2844 20 51
2844 20 59
2844 20 99
2844 30

2844 20 25
2844 20 35

- 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 20

---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1262

--Ουράνιο φτωχό σε U 235. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν ουράνιο φτωχό σε
U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού

---Μείγματα ουρανίου και πλουτωνίου
----Σιδηροουράνιο
----Άλλα (Ευρατόμ)
--- Άλλα
-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

---Σιδηροουράνιο
---Άλλα (Ευρατόμ)
--Πλουτώνιο και οι ενώσεις του. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν πλουτώνιο ή
ενώσεις των προϊόντων αυτών

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5,5

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0
0
0

0
0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5690

Ατελώς

-----Άλλα (Ευρατόμ)

2844 30 69

--Ουράνιο αποκτηθέν από U 233 και οι ενώσεις του· Κράματα, διασπορές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα και
ενώσεις αποκτηθείσες από U 233 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού

2844 40 10
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-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 40

-- Άλλα·

Ατελώς

--- Άλλα

2844 30 99

Ατελώς

Ατελώς

---Θορίου ή ουρανίου φτωχού σε U 235, έστω και αναμεμειγμένων μεταξύ τους (Ευρατόμ), με
εξαίρεση τα άλατα θορίου

2844 30 91

--Ενώσεις ουρανίου φτωχού σε U 235, ενώσεις θορίου, έστω και αναμειγμένες μεταξύ τους

Ατελώς

Ατελώς

5,5

----Ράβδοι, γωνίες, σχήματα και είδη με καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα (Ευρατόμ)

----Κατεργασμένα

----Ακατέργαστα· απορρίμματα και θραύσματα (Ευρατόμ)

--- Άλλα

---Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

2,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2844 30 61

2844 30 55

2844 30 51

--- Άλλα

2844 30 19

--Θόριο. Κράματα, διασπορές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεραμομεταλλουργικές
συνθέσεις), κεραμικά προϊόντα και μείγματα που περιέχουν θόριο ή ενώσεις του προϊόντος αυτού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5691

Ατελώς
Ατελώς

5,5

5,5

3,2
3,2
5,5
5,5

--- Άλλα

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

Ισότοπα άλλα από εκείνα της κλάσης 2844. Ανόργανες ή οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη
χημικής σύστασης

-Βαρύ ύδωρ (οξείδιο του δευτερίου) (Ευρατόμ)

- Άλλα

--Δευτέριο και άλλες ενώσεις του δευτερίου· Υδρογόνο και οι ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε
δευτέριο. Μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά (Ευρατόμ)

-- Άλλα·

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

-Ενώσεις του δημητρίου

- Άλλα

Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν έχει στερεοποιηθεί με ουρία

Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια

Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

2844 40 80

2844 50 00

2845

2845 10 00

2845 90

2845 90 10

2845 90 90

2846

2846 10 00

2846 90 00

2847 00 00

2848 00 00

2849
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Ατελώς

---Ενώσεις τεχνητών ραδιενεργών ισοτόπων (Ευρατόμ)

2844 40 30

5,5

Ατελώς

---Τεχνητά ραδιενεργά ισότοπα (Ευρατόμ)

2844 40 20

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

5

5

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5692

4,6
5,5
5,5
5,3
5,5

-Υδρίδια· Νιτρίδια
-Αζωτίδια
-Πυριτίδια
-Βορίδια
Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές υδραργύρου, εκτός από τα αμαλγάματα
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 πολύτιμων μετάλλων

2850 00 20
2850 00 50
2850 00 70
2850 00 90
2852 00 00
2853 00
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5,3

-- Άλλα
Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια, πυριτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, άλλα από
τις ενώσεις που αποτελούν επίσης καρβίδια της κλάσης 2849

2849 90 90
2850 00

0
0
0
0
0

0

0
0
0

4,1
5,5
5,5

-Ασβεστίου
-Πυριτίου
- Άλλα
--Βορίου
--Βολφραμίου
-- Αργιλίου· χρωμίου· μολυβδενίου· βαναδίου· τανταλίου· τιτανίου

2849 10 00
2849 20 00
2849 90
2849 90 10
2849 90 30
2849 90 50

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
5,5
5,5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5693

5,5
5,5

- Χλωρίδιο του κυανογενίου

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 29 - ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.

2853 00 50

2853 00 90

29

- Κορεσμένοι

2901 10 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Βουτένιο (βουτυλένιο) και τα ισομερή του

---Βουτ-1-ένιο και βουτ-2-ένιο

--- Άλλα

-- Βουτα-1,3-διένιο και ισοπρένιο

---Βουτα-1,3-διένιο

2901 23

2901 23 10

2901 23 90

2901 24

2901 24 10
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Ατελώς

-- Προπένιο (προπυλένιο)

2901 22 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Αιθυλένιο

2901 21 00

- Μη κορεσμένοι

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι

2901
Ατελώς

4,1

-Υγροποιημένος αέρας (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο έχουν
αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια)· συμπιεσμένος αέρας

2853 00 30

I. ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή
ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

2,7

-Αποσταγμένο νερό, νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού καθαρότητας

2853 00 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5694

0

Ατελώς

-Βενζόλιο

-Τολουόλιο

2902 20 00

2902 30 00
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0

Ατελώς

--- Άλλοι

2902 19 80

0
0
0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--π-Ξυλόλιο

--Ισομερή του ξυλολίου σε μείγμα

-Στυρόλιο

2902 44 00

2902 50 00

2902 43 00

0

Ατελώς

--μ-Ξυλόλιο

2902 42 00

0

--ο-Ξυλόλιο

2902 41 00

Ατελώς

-Ξυλόλια

0

Ατελώς

---Κυκλοτερπενικοί

2902 19 10

0

Ατελώς

-- Άλλοι

2902 19

0

--Κυκλοεξάνιο

2902 11 00

Ατελώς

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί

2902

-Κυκλανικοί, κυκλενικοί ή κυκλοτερπενικοί

Ατελώς

-- Άλλα

2901 29 00

0

0

Ατελώς

---Ισοπρένιο

2901 24 90

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5695

Ατελώς
Ατελώς

--Ναφθαλίνιο, ανθρακένιο

--Διφαινύλιο, τριφαινύλιο

-- Άλλα

Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων

2902 90 10

2902 90 30

2902 90 90

2903

5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5

--Διχλωρομεθάνιο (χλωριούχο μεθυλένιο)

--Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο)

--Τετραχλωριούχος άνθρακας

--Αιθυλενοδιχλωρίδιο (ISO) (1,2-διχλωροαιθάνιο)

-- Άλλα

---1,1,1-Τριχλωροαιθάνιο (μεθυλοχλωροφόρμιο)

--- Άλλα

2903 12 00

2903 13 00

2903 14 00

2903 15 00

2903 19

2903 19 10

2903 19 80
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-Παράγωγα χλωριωμένα μη κορεσμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων

5,5

--Χλωρομεθάνιο (χλωρίδιο του μεθυλίου) και χλωροαιθάνιο (χλωρίδιο του αιθυλίου)

2903 11 00

-Παράγωγα κορεσμένα χλωριωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων

Ατελώς

- Άλλοι

2902 90

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

-Κουμένιο

2902 70 00

0

Ατελώς

-Αιθυλοβενζόλιο

2902 60 00

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5696

5,5
5,5

--Τετραχλωροαιθυλένιο (υπερχλωροαιθυλένιο)

-- Άλλα

2903 23 00

2903 29 00

-- Άλλα

2903 39

5,5

---Φθοριούχα και ιωδιούχα

2903 39 90

--Διχλωροδιφθορομεθάνιο

--Τριχλωροτριφθοροαιθάνιο

--Διχλωροτετραφθοροαιθάνια και χλωροπενταφθοροαιθάνιο

2903 42 00

2903 43 00

2903 44
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--Τριχλωροφθορομεθάνιο

2903 41 00

-Παράγωγα αλογονωμένα των άκυκλων υδρογονανθράκων, τα οποία περιέχουν τουλάχιστον δύο
διαφορετικά αλογόνα

5,5

---- Άλλα

2903 39 19

5,5

5,5

5,5

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

----Διβρωμομεθάνιο

2903 39 15

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5,5

----Μονοβρωμομεθάνιο (βρωμίδιο του μεθυλίου)

5,5

2903 39 11

---Βρωμιούχα

--Αιθυλενοδιβρωμίδιο (ISO) (1,2 διβρωμοαιθάνιο)

2903 31 00

-Φθοριωμένα, βρωμιωμένα ή ιωδιωμένα παράγωγα άκυκλων υδρογονανθράκων

5,5

--Τριχλωροαιθυλένιο

2903 22 00

5,5

--Βινυλοχλωρίδιο (χλωραιθυλένιο)

2903 21 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5697

5,5

--Άλλα παράγωγα υπεραλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο

---Χλωροτριφθορομεθάνιο

---Πενταχλωροφθοροαιθάνιο

---Τετραχλωροδιφθοροαιθάνιο

---Επταχλωροφθοροπροπάνια

---Εξαχλωροδιφθοροπροπάνια

---Πενταχλωροτριφθοροπροπάνιο

---Τετραχλωροτετραφθοροπροπάνιο

---Τριχλωροπενταφθοροπροπάνια

---Διχλωροεξαφθοροπροπάνια

---Χλωροεπταφθοροπροπάνια

--- Άλλα

---Βρωμιοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμιοτριφθορομεθάνιο και διβρωμιοτετραφθοροαιθάνιο

---Βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο

---Βρωμοτριφθορομεθάνιο

2903 45

2903 45 10

2903 45 15

2903 45 20

2903 45 25

2903 45 30

2903 45 35

2903 45 40

2903 45 45

2903 45 50

2903 45 55

2903 45 90

2903 46

2903 46 10

2903 46 20
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5,5

---Χλωροπενταφθοροαιθάνιο

2903 44 90

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

---Διχλωροτετραφθοροαιθάνια

2903 44 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5698

5,5

--Άλλα υπεραλογονωμένα παράγωγα

-- Άλλα

2903 47 00

2903 49

5,5
5,5
5,5

-----1,1-Διχλωρο-1-φθοροαιθάνιο (HCFC-141b)

----- Άλλα

---- Άλλα

2903 49 15

2903 49 19

2903 49 20

5,5
5,5

---- Άλλα

--- Άλλα

2903 49 40

2903 49 80

5,5

--Αλδρίνη (ISO), χλωρντάν (ISO) και επταχλώρ (ISO)

-- Άλλα

2903 52 00

2903 59
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5,5

--1,2,3,4,5,6-εξαχλωροκυκλοεξάνιο [HCH (ISO)], συμπεριλαμβανομένου του λινδανίου (ISO, INN)

2903 51 00

-Παράγωγα αλογονωμένα των κυκλανικών, κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών υδρογονανθράκων

5,5

----Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο

2903 49 30

---Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και βρώμιο

5,5

-----Χλωροδιφθορομεθάνιο (HCFC-22)

2903 49 11

----Από μεθάνιο, αιθάνιο ή προπάνιο (HCFCs)

---Αλογονωμένα μόνο με φθόριο και χλώριο

5,5

---Διβρωμοτετραφθοροαιθάνιο

2903 46 90

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5699

---1,2-Διβρωμο-4-(1,2-διβρωμοαιθυλο)κυκλοεξάνιο

---Τετραβρωμοκυκλοοκτάνια

--- Άλλα

2903 59 10

2903 59 30

2903 59 80

0

Ατελώς

5,5
5,5
5,5

--- Άλλα

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

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

-Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα

- Άλλα

--Παράγωγα σουλφοαλογονωμένα

--Τριχλωρονιτρομεθάνιο (χλωροπικρίνη)

-- Άλλα

2903 69 90

2904

2904 10 00

2904 20 00

2904 90

2904 90 20

2904 90 40

2904 90 85
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5,5

---2,3,4,5,6-Πενταβρωμοαιθυλοβενζόλιο

2903 69 10

Γραμμική αύξηση σε 5 έτη.

5,5

-- Άλλο

2903 69

(1)

5,5

--Εξαχλωροβενζόλιο (ISO) και DDT (ISO) [κλωφενοτάνιο (INN), 1,1,1-τριχλωρο-2,2-δις(πχλωροφαινυλοαιθάνιο)]

2903 62 00

5,5

Ατελώς

5,5

--Χλωροβενζόλιο, ο-διχλωροβενζόλιο και π-διχλωροβενζόλιο

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

5,5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2903 61 00

-Παράγωγα αλογονωμένα των αρωματικών υδρογονανθράκων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

5700

4,6
5,5

5,5
5,5
5,5

-- Άλλες βουτανόλες

--- 2-Μεθυλοπροπανο-2-όλη (τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη)

--- Άλλες

-- Οκτανόλη (οκταλική αλκοόλη) και τα ισομερή της

--- 2-Αιθυλοεξανo-1-όλη

--- Οκτανο-2-όλη

--- Άλλα

-- Δωδεκανο-1-όλη (λαυρική αλκοόλη), εξαδεκανο-1-όλη (κετυλική αλκοόλη) και
οκταδεκανο-1-όλη (στεατική αλκοόλη)

-- Άλλες

2905 14

2905 14 10

2905 14 90

2905 16

2905 16 10

2905 16 20

2905 16 80

2905 17 00

2905 19 00
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5,5

-- Βουτανο-1-όλη (ν-βουτυλική αλκοόλη)

2905 13 00

- Μονοαλκοόλες μη κορεσμένες

5,5

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

2905 12 00

Ατελώς

5,5

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μεθανόλη (μεθυλική αλκοόλη)

- Μονοαλκοόλες κορεσμένες

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2905 11 00

2905

CN 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5701

5,5

5,5
5,5

--- Άλλες

-- Άλλες

--- Αλλυλική αλκοόλη

--- Άλλες

2905 22 90

2905 29

2905 29 10

2905 29 90

Ατελώς
5,5

-- Άλλες

--- 2-Μεθυλοπεντανo-2,4-διόλη (εξυλενογλυκόλη)

--- Βουτανο-1,3-διόλη

--- Βουτανο-1,4-διόλη

--- 2,4,7,9-τετραμεθυλοδεκα-5-υνιο-4,7 διόλη

--- Άλλα

2905 39

2905 39 10

2905 39 20

2905 39 25

2905 39 30

2905 39 85

-- Μαννιτόλη

2905 43 00
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5,5

-- Πενταερυθριτόλη (πενταερυθρίτης)

2905 42 00

9.6 + 125,8 EUR/100
kg/net

5,5

-- 2-Αιθυλο-2-(υδροξυμεθυλο)προπανο-1,3-διόλη (τριμεθυλοπροπάνιο)

5,5

Ατελώς

2905 41 00

- Άλλες πολυαλκοόλες

5,5

-- Προπυλενογλυκόλη (προπανο-1,2-διόλη)

2905 32 00

5,5

5,5

-- Αιθυλενογλυκόλη (αιθυλοδιόλη)

2905 31 00

- Διόλες

5,5

--- Γερανιόλη, κιτρονελλόλη, λιναλοόλη, ροδινόλη και νερόλη

2905 22 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άκυκλες τερπενικές αλκοόλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2905 22

CN 2008

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5702

9.6 + 37.8 EUR/100 kg/net

---- Άλλη

2905 44 19

5,5
5,5

-- Γλυκερίνη

-- Άλλες

--- Τριόλες. Τετρόλες

--- Άλλες

2905 45 00

2905 49

2905 49 10

2905 49 80

--- Από μονοαλκοόλες

2905 59 10

2905 59 91

-- Άλλα

2905 59

---- 2,2-δις(βρωμομεθυλο)προπανοδιόλη

--- Από πολυαλκοόλες

-- Αιθχλωρβυνόλη (ΔΚΟ)

2905 51 00
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- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των άκυκλων
αλκοολών

9.6 + 53,7 EUR/100 kg/net

---- Άλλη

2905 44 99

Ατελώς

5,5

Ατελώς

3,8

7,7 + 23 EUR/100 kg/net

---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η
οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

2905 44 91

--- Άλλη

7,7 + 16.1 EUR/100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που περιέχει D-μαννιτόλη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η
οποία υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

--- Σε υδατικό διάλυμα

-- D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2905 44 11

2905 44

CN 2008

0

0

0

0

0

0

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5703

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

2906

5,5
Ατελώς

-- Στυρόλες και ινοσιτόλες

--- Στερόλες

--- Ινοσιτόλες

-- Άλλες

2906 13

2906 13 10

2906 13 90

2906 19 00

2,1
5,5

-- Κρεσόλες και τα άλατά τους

-- Οκτυλοφαινόλη, νονυλοφαινόλη και τα ισομερή τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Ναφθόλες και τα άλατά τους

2907 12 00

2907 13 00

2907 15

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1276

3

-- Φαινόλη (υδροξυβενζόλη) και τα άλατά της

- Μονοφαινόλες

Φαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2907 11 00

2907

5,5

-- Άλλες

2906 29 00

III. ΦΑΙΝΟΛΕΣ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΕΣ-ΑΛΚΟΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ,
ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ, ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

5,5

-- Βενζυλική αλκοόλη

2906 21 00

- Αρωματικές

5,5

-- Κυκλοεξανόλη, μεθυλοκυκλοεξανόλες και διμεθυλοκυκλοεξανόλες

2906 12 00

5,5

5,5

-- Μινθόλη

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2906 11 00

- Κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2905 59 99

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5704

5,5

--- Ξυλενόλες και τα άλατά τους

--- Άλλα

2907 19 10

2907 19 90

5,5
5,5
5,5

-- Υδροκινόνη και τα άλατά της

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

-- Άλλες

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των φαινολών ή
των φαινολών-αλκοολών

2907 22 00

2907 23 00

2907 29 00

2908

-- Άλλα

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

2908 99

2908 99 10
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-- Dinoseb (ISO) και τα άλατά του

2908 91 00

5,5

5,5

5,5

-- Άλλα

2908 19 00

- Άλλα

5,5

-- Πενταχλωροφαινόλη (ISO)

2908 11 00

- Παράγωγα μόνο αλογονωμένα και τα άλατά τους

5,5

-- Ρεσορκινόλη και τα άλατά της

2907 21 00

- Πολυφαινόλες. Φαινόλες-αλκοόλες

2,1

-- Άλλες

2907 19

5,5

--- Άλλα

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

2907 15 90

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- 1-Ναφθόλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2907 15 10

CN 2008

5705

5,5

--- Άλλα

- Αιθέρες κυκλανικοί, κυκλενικοί, κυκλοτερπενικοί και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

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

-- Διφαινυλικός αιθέρας

2909 19 90

2909 20 00

2909 30

2909 30 10

Ατελώς

--- 1,2-Δις(2,4,6-τριβρωμοφαινοξυ)αιθάνιο, που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στην
παρασκευή ακρυλονιτριλο-βουταδενο-στυρόλης (ABS)

2909 30 35
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Ατελώς

--- Πενταβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας· 1,2,4,5-Τετραβρωμο-3,6δις(πενταβρωμοφαινοξυ)βενζόλιο

2909 30 31

-- Παράγωγα βρωμιδίων

5,5

--- Τερτ-βουτυλο-αιθυλικός αιθέρας (αιθυλο-τερτ-βουτυλοαιθέρας, ETBE)

2909 19 10

Ατελώς

5,5

-- Άλλοι

2909 19

5,5

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Διαιθυλικός αιθέρας (οξείδιο διαιθυλίου)

- Αιθέρες άκυκλοι και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά 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

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

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2909 11 00

2909

2908 99 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5706

5,5

-- Άλλοι

2909 30 90

5,5

-- Άλλοι αιθέρες μονοαλκυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

-- Άλλα

2909 44 00

2909 49

5,5

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

---- Άλλα

--- Κυκλικά

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

-- Γαϊακόλη, γαϊακολσουλφονικά καλίου

-- Άλλα

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

Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και
τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

- Οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)

- Μεθυλοξιράννη (οξείδιο του προπυλενίου)

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

2909 49 18

2909 49 90

2909 50

2909 50 10

2909 50 90

2909 60 00

2910

2910 10 00

2910 20 00

2910 30 00
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5,5

---- 2-(2-Χλωροαιθοξυ)αιθανόλη

2909 49 11

Ατελώς

5,5

-- Αιθέρες μονοβουτυλικοί της αιθυλενογλυκόλης ή της διαιθυλενογλυκόλης

2909 43 00

--- Άκυκλα

5,5

-- 2,2'-Οξυδιαιθανόλη (διαιθυλενογλυκόλη)

2909 41 00

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

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2909 30 38

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5707

5

Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες, και τα
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2911 00 00

5,5

5,5
5,5

-- Αιθανάλη (ακεταλδεΰδη)

-- Άλλες

--- Βουτανάλη (βουτυραλδεΰδη, κανονικό ισομερές)

--- Άλλες

2912 12 00

2912 19

2912 19 10

2912 19 90

-- Βανιλλίνη (μεθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)
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5,5

5,5

- Αλδεΰδες-αλκοόλες

2912 30 00

2912 41 00

5,5

-- Άλλες

2912 29 00

- Αλδεΰδες-αιθέρες, αλδεΰδες-φαινόλες και αλδεΰδες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες
ομάδες

5,5

-- Βενζαλδεΰδη (βενζοϊκή αλδεΰδη)

2912 21 00

- Αλδεΰδες κυκλικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

5,5

-- Μεθανάλη (φορμαλδεΰδη)

- Αλδεΰδες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των
αλδεϋδών. Παραφορμαλδεΰδη

2912 11 00

2912

5,5

- Άλλα

2910 90 00

V. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΔΕΫΔΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Διελδρίνη (ISO, INN)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2910 40 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5708

5,5
5,5
5,5

- Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών

- Παραφορμαλδεΰδη

Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των προϊόντων
της κλάσης 2912

2912 50 00

2912 60 00

2913 00 00

5,5

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

-- Άλλα

--- 5-Μεθυλεξανο-2-όνη

--- Άλλα

2914 13 00

2914 19

2914 19 10

2914 19 90

5,5
5,5

-- Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες

-- Ιονόνες και μεθυλιονόνες

2914 22 00

2914 23 00
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5,5

-- Καμφορά

5,5

2914 21 00

- Κετόνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές που δεν περιέχουν άλλες
οξυγονούχες ομάδες

5,5

-- Βουτανόνη (μεθυλαιθυλοκετόνη)

2914 12 00

Ατελώς

5,5

-- Ακετόνη

- Κετόνες άκυκλες που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

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

2914 11 00

2914

5,5

-- Άλλες

2912 49 00

VI. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΕΤΟΝΙΚΗ Ή ΚΙΝΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αιθυλοβανιλλίνη (αιθυλοπρωτοκατεχική αλδεΰδη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2912 42 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5709

5,5
3
5,5

- Κετόνες-αλκοόλες και κετόνες-αλδεΰδες

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

-- Άλλες

- Κετόνες-φαινόλες και κετόνες που περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

2914 40

2914 40 10

2914 40 90

2914 50 00

--- Άλλα

- Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα

2914 69 90

2914 70 00

2915

5,5

--- 1,4-Ναφθοκινόνη

2914 69 10

- Μυρμηκικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του
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Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια,
υπεροξείδια και υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή
νιτροδωμένα παράγωγά τους

VII. ΟΞΕΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΥΔΡΙΤΕΣ, ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ, ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΕΡΟΞΕΑ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ,
ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

5,5

-- Άλλα

2914 69
Ατελώς

-- Ανθρακινόνη

2914 61 00

5,5

5,5

-- Άλλες

2914 39 00

- Κινόνες

5,5

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Φαινυλακετόνη (φαινυλοπροπανο-2-όνη)

- Κετόνες αρωματικές που δεν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2914 31 00

2914 29 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5710

5,5
5,5

-- Άλατα του μυρμηκικού οξέος

-- Εστέρες του μυρμηκικού οξέος

2915 12 00

2915 13 00

5,5
5,5

-- Οξικός ανυδρίτης

-- Άλλα

2915 24 00

2915 29 00

5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5
5,5

-- Οξικό βινύλιο

-- Οξικό ν-βουτύλιο

-- Dinoseb (ISO) οξεικός εστέρας

-- Άλλα

--- Οξικό προπύλιο, οξικό ισοπροπύλιο

--- Οξικό μεθύλιο, οξικό πεντύλιο (αμύλιο), οξικό ισοπεντύλιο (ισοαμύλιο), οξικά της
γλυκερόλης

--- Οξικό π-τολύλιο, οξικά του φαινυλοπροπυλίου, οξικό βενζύλιο, οξικό ροδινύλιο,
οξικό σανταλύλιο και τα οξικά της φαινυλαιθανιο-1,2-διόλης

--- Άλλα

2915 32 00

2915 33 00

2915 36 00

2915 39

2915 39 10

2915 39 30

2915 39 50

2915 39 80
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5,5

-- Οξικό αιθύλιο

2915 31 00

- Εστέρες του οξικού οξέος

5,5

-- Οξικό οξύ

2915 21 00

- Οξικό οξύ και τα άλατά του. Οξικός ανυδρίτης

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μυρμηκικό οξύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2915 11 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5711

- Βουτανοϊκά οξέα, πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

2915 60

5,5

5,5
5,5
5,5
5,5
5,5

5,5
5,5
5,5

--- Άλλα

-- Πεντανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

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

-- Παλμιτικό οξύ

-- Άλατα και εστέρες του παλμιτικού οξέος

-- Στεατικό οξύ

-- Άλατα του στεατικού οξέος

-- Εστέρες του στεατικού οξέος

- Άλλα

-- Λαουρικό οξύ

-- Χλωρομυρμηκικά άλατα

-- Άλλα

2915 60 19

2915 60 90

2915 70

2915 70 15

2915 70 20

2915 70 25

2915 70 30

2915 70 80

2915 90

2915 90 10

2915 90 20

2915 90 80
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5,5

--- Διισοβουτυρικό 1-ισοπροπυλο-2,2-διμεθυλοτριμεθυλένιο

2915 60 11

Ατελώς

4,2

- Προπιονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2915 50 00

-- Βουτανοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2915 40 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5712

6,5
6,5

6,5
6,5
6,5

5.9
6,5

6,5
6,5

--- Ακρυλικό αιθύλιο

--- Άλλα

-- Μεθακρυλικό οξύ και τα άλατα του

-- Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος

--- Μεθακρυλικό μεθύλιο

--- Άλλα

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

-- Άλλα

--- Ενδεκενοϊκά οξέα, τα άλατα και οι εστέρες τους

--- Εξα-2,4-διενοϊκό οξύ (σορβικό οξύ)

--- Κροτονικό οξύ

--- Μπιναπακρύλ (ISO)

--- Άλλα

2916 12 20

2916 12 90

2916 13 00

2916 14

2916 14 10

2916 14 90

2916 15 00

2916 19

2916 19 10

2916 19 30

2916 19 40

2916 19 50

2916 19 70
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6,5

--- Ακρυλικό μεθύλιο

2916 12 10

Ατελώς

6,5

-- Εστέρες του ακρυλικού οξέος

2916 12

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ακρυλικό οξύ και τα άλατά του

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

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2916 11 00

2916

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5713

Ατελώς
Ατελώς

--- Χλωριούχο βενζύλιο

-- Φαινυλοξικό οξύ και τα άλατά του

-- Εστέρες του φαινυλοξικού οξέος

-- Άλλα

Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους.
Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2916 32 90

2916 34 00

2916 35 00

2916 39 00

2917

--- Εστέρες του αδιπικού οξέος

-- Αζελαϊκό οξύ, σεβακικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες τους

--- Σεβακικό οξύ

--- Άλλα

2917 12 90

2917 13

2917 13 10

2917 13 90
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6,5

--- Αδιπικό οξύ και τα άλατά του

2917 12 10

6

Ατελώς

6,5

-- Αδιπικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2917 12

6,5

-- Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2917 11 00

- Οξέα πολυκαρβοξυλικά άκυκλα, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα
τους και τα παράγωγά τους

6,5

--- Υπεροξείδιο του βενζυλίου

2916 32 10

6,5

6,5

-- Υπεροξείδια του βενζυλίου και χλωριούχο βενζύλιο

2916 32

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Βενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

- Οξέα μονοκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2916 31 00

2916 20 00

CN 2008

0

0

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5714

6,3
6

--- Μηλoνικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

--- Άλλα

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

2917 19 10

2917 19 90

2917 20 00

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

-- Άλλοι εστέρες του ορθοφθαλικού οξέος

--- Ορθοφθαλικά του διβουτυλίου

--- Άλλα

-- Φθαλικός ανυδρίτης

-- Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του

-- Τερεφθαλικό του διμεθυλίου

-- Άλλα

2917 34

2917 34 10

2917 34 90

2917 35 00

2917 36 00

2917 37 00

2917 39
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---- Άλλα

2917 39 19

--- Άλλα

---- Εστέρας ή ανυδρίτης του τετραβρωμοφθαλικού οξέος

2917 39 11

6,5

Ατελώς

6,5

-- Ορθοφθαλικά του δινονυλίου ή του διδεκυλίου

2917 33 00

--- Παράγωγα βρωμιούχα

6,5

-- Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου

2917 32 00

- Οξέα πολυκαρβοξυλικά αρωματικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια,
υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

6,5

-- Άλλα

2917 19

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηλεϊνικός ανυδρίτης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2917 14 00

CN 2008

0

0

0

3

3

0

0

0

3

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5715

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

---- Ναφθαλενο-1,4,5,8-τετρακαρβοξυλικό οξύ

---- Τετραχλωροφθαλικός ανυδρίτης

---- 3,5-Δις(μεθοξυκαρβονυλο)βενζολοσουλφονικό νάτριο

---- Άλλα

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

2917 39 50

2917 39 60

2917 39 70

2917 39 80

2918

6,5
6,5
6,5
6,5

-- Άλατα και εστέρες του τρυγικού οξέος

-- Κιτρικό οξύ

-- Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος

-- Γλυκονικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

-- Chlorobenzilate (ISO)

-- Άλλα

--- Χολικό οξύ, 3α, 12α-διυδροξυ-5β-χολανο-24-οϊκό οξύ (δεσοξυχολικό οξύ), τα
άλατα και οι εστέρες τους

2918 13 00

2918 14 00

2918 15 00

2918 16 00

2918 18 00

2918 19

2918 19 30
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6,5

-- Τρυγικό οξύ

2918 12 00

6,3

6,5

6,5

-- Γαλακτικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

2918 11 00

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

Ατελώς

---- Διχλωρίδιο του ισοφθαλουλίου, που περιέχει, κατά βάρος 0,8 % ή λιγότερο
διχλωρίδιο του τερεφθαλουλίου

2917 39 40

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Βενζολο-1,2,4-τρικαρβοξυλικό οξύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2917 39 30

CN 2008

0

5

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5716

--- Άλλα

2918 19 85

6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

-- Άλλοι εστέρες του σαλικυλικού οξέος και τα άλατά τους

--- Σαλικυλικά μεθυλίου, φαινυλίου (σαλόλιο)

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά, τα άλατα και οι εστέρες τους

--- 4-Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

--- Άλλα

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

2918 23

2918 23 10

2918 23 90

2918 29

2918 29 10

2918 29 30

2918 29 80

2918 30 00

Ατελώς

-- Άλλα

--- 2,6-Διμεθοξυβενζοϊκό οξύ

--- Δικάμβα (ISO)

2918 99

2918 99 10

2918 99 20
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Ατελώς

-- 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-τριχλωροφαινοξυοξεικό οξύ ), τα άλατα και οι εστέρες του

2918 91 00

6,5

6,5

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

2918 22 00

- Άλλα

6,5

-- Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2918 21 00

- Οξέα καρβοξυλικά με ομάδα φαινόλης, αλλά χωρίς άλλη οξυγονούχο ομάδα, οι
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια, υπεροξέα τους και τα παράγωγά τους

--- 2,2-Δις(υδροξυμεθυλο)προπιονικό οξύ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2918 19 40

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5717

--- Άλλα

2918 99 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6,5

- Φωσφορικό τρις (2,3-διβρωμοπροπύλιο)

- Άλλα

-- Τριβουτυλοφωσφορικά, τριφαινυλοφωσφορικό, τριτολυλοφωσφορικό,
τριξυλυλοφωσφορικά, τριφωσφορικό (2-χλωροαιθύλιο)

-- Άλλα

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

2919 10 00

2919 90

2919 90 10

2919 90 90

2920

6,5

6,5
6,5

-- Άλλα

- Άλλα

-- Εστέρες θειικοί και εστέρες ανθρακικοί. Τα άλατα αυτών και τα αλογονωμένα,
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

-- Φωσφονικό διμεθύλιο (φωσφορώδες διμεθύλιο)

2920 19 00

2920 90

2920 90 10

2920 90 20
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6,5

-- Παραθείο (ISO) και παραθείο-μέθυλ (ISO) (μέθυλ-παραθείο)

2920 11 00

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

6,5

Εστέρες φωσφορικοί και τα άλατά τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
γαλακτοφωσφορικά. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους
6,5

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2919

VIII. ΕΣΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΟΓΩΜΕΝΑ, ΣΟΥΛΦΟΝΩΜΕΝΑ,
ΝΙΤΡΩΜΕΝΑ Ή ΝΙΤΡΟΔΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ

--- Φαινοξυοξικό νάτριο

2918 99 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5718

6,5
6,5

-- Φωσφονικό διαιθύλιο (υδρογονοφωσφορώδες διαιθύλιο) (φωσφορώδες διαιθύλιο)

-- Άλλα προϊόντα

2920 90 50

2920 90 85

0

6,5
Ατελώς
5,7
6,5

-- Άλλες

--- Τριαιθυλαμίνη και τα άλατά της

--- Ισοπροπυλαμίνη και τα άλατά της

--- 1,1,3,3-τετραμεθυλοβουτυλαμίνη

--- Διαιθυλαμίνη και τα άλατά της

--- Άλλα

2921 19

2921 19 10

2921 19 30

2921 19 40

2921 19 50

2921 19 80

6,5

-- Εξαμεθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921 22 00
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6

-- Αιθυλενοδιαμίνη και τα άλατά της

2921 21 00

- Πολυαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

3

6,5

--- Άλατα

2921 11 90

3

0

3

0

3

3

6,5

--- Μονο-, δι- ή τριμεθυλαμίνη

2921 11 10

3

6,5

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

- Μονοαμίνες άκυκλες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

Ενώσεις με αμινική ομάδα

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

2921 11

2921

6,5

-- Φωσφορώδες τριαιθύλιο

2920 90 40

IX. ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Φωσφορώδες τριμεθύλιο (τριμεθοξυφωσφίνη)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2920 90 30

CN 2008

5719

- Μονοαμίνες και πολυαμίνες κυκλανικές, κυκλενικές ή κυκλοτερπενικές και τα
παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Κυκλοεξυλαμίνη, κυκλοεξυλοδιμεθυλαμίνη και τα άλατά τους

-- Κυκλοεξ-1,3-υλενοδιαμινο(1,3-διαμινοκυκλοεξάνιο)

-- Άλλα

2921 30

2921 30 10

2921 30 91

2921 30 99

6,5
6,5
6,5
Ατελώς

--- Παράγωγα της ανιλίνης αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα, νιτροδωμένα και
τα άλατά τους

--- Άλλα

-- Τολουϊδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

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

-- 1-Ναφθυλαμίνη (α-ναφθυλαμίνη), 2-ναφθυλαμίνη (β-ναφθυλαμίνη) και τα παράγωγά
τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Αμφεταμίνη (ΔΚΟ), βενζφεταμίνη (ΔΚΟ), δεξαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ετιλαμφεταμίνη
(ΔΚΟ), φαινκαμφαμίνη (ΔΚΟ), λεφεταμίνη (ΔΚΟ), λαιβαμφεταμίνη (ΔΚΟ),
μεφαινόρεξη (ΔΚΟ) και φαιντερμίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Άλλες

--- Ξυλιδίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

2921 42 10

2921 42 90

2921 43 00

2921 44 00

2921 45 00

2921 46 00

2921 49

2921 49 10
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6,5

-- Παράγωγα της ανιλίνης και τα άλατά τους

2921 42

6,5

6,5

-- Ανιλίνη και τα άλατά της
6,5

6,5

Ατελώς

6,3

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2921 41 00

- Μονοαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2921 29 00

CN 2008

3

0

3

3

3

3

3

3

3

0

3

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5720

2922 11 00

Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2922

-- Μονοαιθανολαμίνη και τα άλατά της

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1293

- Αμινοαλκοόλες, , άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος
οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

--- Άλλα

2921 59 90

6,5

6,5

3

3

0

Ατελώς

--- 1,8-Ναφθυλενοδιαμίνη

2921 59 40

0

--- 4,4'-Δι-ο-τολουϊδίνη

2921 59 30

Ατελώς

--- 2,2'-Διχλωρο-4,4'-μεθυλενοδιανιλίνη

2921 59 20

0

--- μ-Φαινυλενο-δις(μεθυλαμίνη)

2921 59 10

Ατελώς

-- Άλλα

2921 59

3

0

6,5

--- Άλλα

2921 51 90

3

0

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Ατελώς

6,5

---- Άλλα

2921 51 19

Ατελώς

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- μ-Φαινυλενοδιαμίνη, με καθαρότητα, κατά βάρος, 99 % ή περισσότερο, που
περιέχει : -1 % ή λιγότερο ύδωρ κατά βάρος, -200 mg/kg ή λιγότερο οφαινυλενοδιαμίνη και -450 mg/kg ή λιγότερο π-φαινυλενοδιαμίνη

--- ο-, μ-, π-Φαινυλενοδιαμίνη, διαμινοτολουόλια και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα,
νιτρωμένα, νιτροδωμένα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

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

- Πολυαμίνες αρωματικές και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2921 51 11

2921 51

2921 49 80

CN 2008

5721

6,5
6,5
6,5

--- Άλατα τριαιθανολαμίνης

-- Δεξτροπροποξυφένιο (ΔΚΟ) και τα άλατά του

-- Άλλες

--- N-Αιθυλοδιαιθανολαμίνη

--- 2,2'-Μεθυλιμινοδιαιθανόλη (N-μεθυλοδιαιθανολαμίνη)

--- Άλλες

2922 13 90

2922 14 00

2922 19

2922 19 10

2922 19 20

2922 19 80

-- Άλλα

2922 39 00
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- Αμινοξέα, άλλες από εκείνες που περιέχουν περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου
ομάδας, και οι εστέρες τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Αμφεπραμόνη (ΔΚΟ), μεθαδόνη (ΔΚΟ) και νορμεθαδόνη (ΔΚΟ). Άλατα των
προϊόντων αυτών

2922 31 00

6,5

Ατελώς

6,5

-- Άλλα

2922 29 00

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

6,5

-- Οξέα αμινοναφθολοσουλφονικά και τα άλατά τους

2922 21 00

- Αμινοναφθόλες και άλλες αμινοφαινόλες, άλλες από εκείνες που περιέχουν
περισσότερα από ένα είδος οξυγονούχου ομάδας, οι αιθέρες και οι εστέρες τους. Άλατα
των προϊόντων αυτών

6,5

--- Τριαιθανολαμίνη

2922 13 10

Ατελώς

6,5

-- Τριαιθανολαμίνη και τα άλατά της

2922 13

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Διαιθανολαμίνη και τα άλατά της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2922 12 00

CN 2008

3

0

3

3

3

3

3

0

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5722

6,5
Ατελώς

6,5
Ατελώς
6,5
6,5

6,5
5,7
6,5

-- Ανθρανιλικό οξύ και τα άλατά τους

-- Τιλιδίνη (ΔΚΟ) και τα άλατα της

-- Άλλα

--- Γλυκίνη

--- β-Αλανίνη

--- Άλλα

- Αμινοαλκοόλες-φαινόλες, αμινοξέα-φαινόλες και άλλες αμινοενώσεις με οξυγονούχες
ομάδες

Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου. Λεκιθίνες και άλλα
φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

- Χωλίνη και τα άλατά της

- Λεκιθίνες και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια

- Άλλα

Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα. Ενώσεις με αμιδική ομάδα του ανθρακικού οξέος

2922 43 00

2922 44 00

2922 49

2922 49 10

2922 49 20

2922 49 95

2922 50 00

2923

2923 10 00

2923 20 00

2923 90 00

2924

-- Φθοροακεταμίδια (ISO), μονοκροτοφός (ISO) και φωσφαμιντόν (ISO)

2924 12 00
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-- Μεπροβαμάτη (ΔΚΟ)

2924 11 00

6,5

Ατελώς

6,5

-- Γλουταμινικό οξύ και τα άλατά του

2922 42 00

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

6,3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2922 41 00

CN 2008

0

0

0

0

0

3

3

0

3

0

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5723

6,5

6,5
6,5

-- 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα άλατά του

-- Αιθιναμάτη (ΔΚΟ)

-- Άλλα

--- Λιδοκαΐνη (ΔΚΟ)

--- Παρακεταμόλη (ΔΚΟ)

--- Άλλα

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

2924 23 00

2924 24 00

2924 29

2924 29 10

2924 29 30

2924 29 95

2925

Ατελώς

-- Άλλα

--- 3,3',4,4',5,5',6,6'-Οκταβρωμο-Ν,Ν'-αιθυλενοδιφθαλιμίδιο

--- Ν,Ν'-Αιθυλενοδις(4,5-διβρωμοεξαϋδρο-3,6-μεθανοφθαλιμίδιο)

2925 19

2925 19 10

2925 19 30
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Ατελώς

-- Γλουτεθιμίδιο (ΔΚΟ)

2925 12 00

Ατελώς

-- Ζαχαρίνη και τα άλατά της

6,5

Ατελώς

2925 11 00

- Ιμίδια και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

6,5

--- Άλλα

2924 21 90

Ατελώς

6,5

--- Isoproturon (ISO)

2924 21 10

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ουρεΐνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

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

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2924 21

2924 19 00

CN 2008

0

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5724

6,5
6,5
6,5

6
6,5
6,5

Ενώσεις με νιτριλική ομάδα

- Ακρυλονιτρίλιο

- 1-Κυανογουανιδίνη (δικυανοδιαμίδη)

- Φαινπροπόρεξη (ΔΚΟ) και τα άλατά της. Ενδιάμεσο μεθαδόνης (ΔΚΟ) (4-κυανο-2διμεθυλαμινο-4,4-διφαινυλοβουτάνιο)

- Άλλες

-- Ισοφθολονιτρίλιο

-- Άλλα

Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές

Παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης

- N,N-Δις(2-μεθοξυαιθυλο)ϋδροξυλαμίνη

- Άλλα

Ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες

- Ισοκυανικά

2926

2926 10 00

2926 20 00

2926 30 00

2926 90

2926 90 20

2926 90 95

2927 00 00

2928 00

2928 00 10

2928 00 90

2929

2929 10
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6,5

-- Άλλα

2925 29 00

6,5

Ατελώς

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Χλωρντιμεφόρμ (ISO)

- Ιμίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2925 21 00

2925 19 95

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5725

6,5
6,5

-- Άλλα

- Άλλες

2929 10 90

2929 90 00

6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
Ατελώς
Ατελώς

- Μονο-, δι-, ή τετραθειούχα της θειουράμης

- Μεθειονίνη

-- Μεθειονίνη (ΔΚΟ)

-- Άλλα

- Καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO)

- Άλλα

-- Κυστεΐνη και Κυστίνη

-- Παράγωγα της κυστεΐνης ή της κυστίνης

-- Θειοδιγλυκόλη (ΔΚΟ) (2,2'-θειοδιαιθανόλη)

-- DL-2-υδροξυ-4-(μεθυλοθειο)βουτυρικό οξύ

-- Δις [3-(3,5,τριτοταγές-βουτυλο-4-υδροξυφαινυλο)προπιονικός] 2,2θειοδιαιθυλεστέρας

2930 30 00

2930 40

2930 40 10

2930 40 90

2930 50 00

2930 90

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 30

2930 90 40
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6,5

- Θειοκαρβαμικά και διθειοκαρβαμικά

2930 20 00

Ατελώς

6,5

Θειοενώσεις οργανικές

2930

X. ΕΝΩΣΕΙΣ ΟΡΓΑΝΟΑΝΟΡΓΑΝΕΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΕΡΟΚΥΚΛΙΚΕΣ, ΟΞΕΑ
ΝΟΥΚΛΕΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΟΥΛΦΑΜΙΔΕΣ

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Διισοκυανικά μεθυλοφαινυλένια (διισοκυανικά τολουένια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2929 10 10

CN 2008

0

0

3

3

3

0

0

0

0

0

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5726

6,5
6,5
6,5

- Μεθυλοφωσφονικό διμεθύλιο

- Διφθορίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διφθορίδιο)

- Διχλωρίδιο του μεθυλοφωσφονοϋλίου (μεθυλοφωσφονικό διχλωρίδιο)

- Άλλες

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου

2931 00 10

2931 00 20

2931 00 30

2931 00 95

2932

6,5
6,5

-- Αλκοόλη φουρφουρυλική και αλκοόλη τετραϋδροφουρφουρυλική

-- Άλλες

2932 13 00

2932 19 00

-- Άλλες λακτόνες

--- Φαμολοφθαλεΐνη

--- 1-Υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθοξυκαρβονυλο-1-ναφθυλο)-3-οξο-1Η,3Ηβενζο[de]ισοχρωμεν-1-υλο]-6-δεκαοκτυλοξυ-2-ναφθοϊκό οξύ

2932 29

2932 29 10

2932 29 20
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-- Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες

2932 21 00

0
0

Ατελώς

3

0

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Ατελώς

6,5

6,5

-- 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη)

2932 12 00

- Λακτόνες

6,5

-- Τετραϋδροφουράνιο

2932 11 00

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

6,5

Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες

2931 00

6,5

-- Άλλα

2930 90 85

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μείγμα ισομερών που αποτελείται από 4-μέθυλο-2,6-δις(μεθυλθειο)-μφαινυλενοδιαμίνη και 2 μεθυλο-4,6-δις(μεθυλθειο)-μ-φαινυλενοδιαμίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2930 90 50

CN 2008

5727

6,5
6,5

--- γ-Βουτυρολακτόνη

--- Άλλα

2932 29 60

2932 29 85

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5

6,5

-- 1-(1,3-Βενζοδιοξολ-5-υλο) προπαν-2-όνη

-- Πιπερονάλη

-- Σαφρόλη

-- Τετραϋδροκανναβινόλες (όλα τα ισομερή)

-- Άλλες

--- Εποξείδια με τετραμελή δακτύλιο

--- Άλλες κυκλικές ακετάλες και ημιακετάλες εσωτερικές, έστω και αν περιέχουν άλλες
οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα
παράγωγά τους

--- Άλλες

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου

2932 92 00

2932 93 00

2932 94 00

2932 95 00

2932 99

2932 99 50

2932 99 70

2932 99 85

2933
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- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυραζολίου (υδρογονωμένο ή
μη) όχι συνενωμένο

6,5

-- Ισοσαφρόλη

2932 91 00

- Άλλες

Ατελώς

--- 6-Δοκοσυλοξυ-1-υδροξυ-4-[1-(4-υδροξυ-3-μεθυλο-1-φαινανθρυλο)-3-οξο-1H, 3Ηναφθο[1,8-cd]πυραν-1-υλο]ναφθαλενο-2-καρβοξυλικό μεθύλιο

2932 29 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

--- 6'-(Ν-Αιθυλο-π-τολουιδινο)-2'-μεθυσπιρο-[ισοβενζοφουρανο-1(3H), 9'-ξανθενιο]-3όνη

2932 29 40

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

--- 3'-Χλωρο-6'-κυκλοεξυλαμινοσπειρο [ισοβενζοφουρανο-1-(3Η), 9'-ξανθεν]-3-όνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2932 29 30

CN 2008

5728

--- Προπυφαιναζόνη (ΔΚΟ)

--- Άλλα

-- Άλλες

--- Φαινυλοβουταζόνη (ΔΚΟ)

--- Άλλες

2933 11 10

2933 11 90

2933 19

2933 19 10

2933 19 90

-- Άλλες

--- Υδροχλωρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ) και νιτρικό της ναφθαζολίνης (ΔΚΟΤ).
Φαιντολαμίνη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της τολαζολίνης (ΔΚΟΤ)

--- Άλλες

2933 29

2933 29 10

2933 29 90

6,5

-- Πιπεριδίνη και τα άλατά της

2933 32 00
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5,3

-- Πυριδίνη και τα άλατά της

6,5

Ατελώς

6,5

6,5

Ατελώς

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2933 31 00

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

-- Υδαντοΐνη και τα παράγωγά της

2933 21 00

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

-- Φαιναζόνη (αντιπυρίνη) και τα παράγωγά της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2933 11

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5729

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
6,5

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Αλφαιντανίλη (ΔΚΟ), ανιλεριδίνη (ΔΚΟ), βεζιτραμίδη (ΔΚΟ), βρωμαζεπάμη
(ΔΚΟ), κετοβεμιδόνη (ΔΚΟ), διφαινοξίνη (ΔΚΟ), διφαινοξυλάτη (ΔΚΟ), διπιπανόνη
(ΔΚΟ), φαιντανύλιο (ΔΚΟ), μεθυλοφαινιδάτη (ΔΚΟ), πενταζοκίνη (ΔΚΟ), πεθιδίνη
(ΔΚΟ), ενδιάμεσο Α πεθιδίνης (ΔΚΟ), φαινκυκλιδίνη (ΔΚΟ) (αγγελόσκονη - PCP),
φαινοπεριδίνη (ΔΚΟ), πιπραδόλη (ΔΚΟ), πιριτραμίδιο (ΔΚΟ), προπιράμη (ΔΚΟ) και
τριμεπεριδίνη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Άλλες

--- Ιπρονιαζίδη (ΔΚΟ). Υδροχλωρικό της κετοβεμιδόνης (ΔΚΟΤ). Βρωμιούχος
πυριδοστιγμίνη (ΔΚΟ)

2933 33 00

2933 39

2933 39 10

2933 39 20

0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
4
Ατελώς

--- Άλας του 3,6-διχλωροπυριδινο-2-καρβοξυλικού οξέος με το 2-υδροξυαιθυλαμμώνιο

--- 2-Βουτοξυαιθυλικός εστέρας του 3,5,6-τριχλωρο-2-πυριδυλοξικού οξέος

--- 3,5 Διχλωρο-2,4,6-τριφθοροπυριδίνη

--- Μεθυλεστέρας του fluroxypyr (ISO)

--- 4-Μεθυλοπυριδίνη

--- Άλλα

2933 39 35

2933 39 40

2933 39 45

2933 39 50

2933 39 55

2933 39 99

-- Λαιβορφανόλη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

-- Άλλες

2933 41 00

2933 49
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- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους κινολίνης ή ισοκινολίνης
(υδρογονωμένους ή μη) χωρίς άλλες συνενώσεις

0

Ατελώς

--- 3,6-Διχλωροπυριδινιο-2-καρβοξυλικό οξύ

2933 39 25

Ατελώς

6,5

0

Ατελώς

--- 2,3,5,6-τετραχλωροπυριδίνη

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Ατελώς

CN 2008

5730

--- Δεξτρομεθορφάνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

--- Άλλες

2933 49 30

2933 49 90

Ατελώς

--- Άλλα

-- Άλλα παράγωγα της μαλονυλουρίας (βαρβιτουρικό οξύ). Άλατα των προϊόντων
αυτών

-- Λοπραζολάμη (ΔΚΟ), μεκλοκουαλόνη (ΔΚΟ), μεθακαλόνη (ΔΚΟ) και ζιπεπρόλη
(ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Άλλα

--- Διαζινόν (ISO)

--- 1,4-Διαζαδικυκλο(2.2.2)οκτανιο(τριαιθυλενοδιαμίνη)

--- Άλλα

2933 53 90

2933 54 00

2933 55 00

2933 59

2933 59 10

2933 59 20

2933 59 95

2933 61 00

6,5

--- Φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους

2933 53 10

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

6,5

-- Αλλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), αμοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), βαρβιτάλη (ΔΚΟ), βουταλβιτάλη
(ΔΚΟ), βουτοβαρβιτάλη, κυκλοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), μεθυλοφαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ),
πεντοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), φαινοβαρβιτάλη (ΔΚΟ), σεκβουταβαρβιτάλη (ΔΚΟ),
σεκοβαρβιτάλη (ΔΚΟ) και βινυλοβιτάλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

2933 53

6,5

3

0

0

Ατελώς
6,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

-- Μαλονυλουρία (βαρβιτουρικό οξύ) και τα άλατά της
6,5

6,5

Ατελώς

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2933 52 00

- Ενώσεις που περιέχουν στη δομή τους ένα δακτύλιο πυριμιδίνης (υδρογονωμένο ή
μη) ή πιπεραζίνης

--- Παράγωγα αλογονωμένα της κινολίνης. Παράγωγα των κινολινοκαρβοξυλικών
οξέων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2933 49 10

CN 2008

5731

--- Ατραζίνη (ISO). Προπαζίνη (ISO). Σιμαζίνη (ISO). Εξαϋδρο-1,3,5-τρινιτρο-1,3,5τριαζίνη (εξογόνο, τριμεθυλενατρινιτραμίνη)

--- Μεθεναμίνη (ΔΚΟ) (εξαμεθυλενοτετραμίνη)

--- 2,6-Δι-τερτ-βουτυλο-4-[4,6-δις(οκτυλοθείο)-1,3,5-τριανζίνο-2-υλαμινο]φαινόλη

--- Άλλα

2933 69 10

2933 69 20

2933 69 30

2933 69 80

-- Άλλες λακτάμες

2933 79 00

2933 91

-- Κλοβαζάμη (ΔΚΟ) και μεθυπρυλόνη (ΔΚΟ)

2933 72 00
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-- Αλπραζολάμη (ΔΚΟ), καμαζεπάμη (ΔΚΟ), χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ), κλοναζεπάμη
(ΔΚΟ), κλοραζεπικό άλας, δελοραζεπάμη (ΔΚΟ), διαζεπάμη (ΔΚΟ), εσταζολάμη
(ΔΚΟ), φλουδιαζεπάμη (ΔΚΟ), φθοριονιτραζεπάμη (ΔΚΟ), φλουραζεπάμη (ΔΚΟ),
χαλαζεπάμη (ΔΚΟ), λοφλαζεπικό αιθύλιο (ΔΚΟ), λοραζεπάμη (ΔΚΟ), λορμεταζεπάμη
(ΔΚΟ), μαζινδόλη (ΔΚΟ), μεδαζεπάμη (ΔΚΟ), μιδαζολάμη (ΔΚΟ), νιμεταζεπάμη
(ΔΚΟ), νιτραζεπάμη (ΔΚΟ), νορδαζεπάμη (ΔΚΟ), οξαζεπάμη (ΔΚΟ), πιναζεπάμη
(ΔΚΟ), πραζεπάμη (ΔΚΟ), πυροβαλερόνη (ΔΚΟ), τεμαζεπάμη (ΔΚΟ), τετραζεπάμη
(ΔΚΟ) και τριαζολάμη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

- Άλλα

-- 6-Εξανολακτάμη (ε-καπρολακτάμη)

2933 71 00

- Λακτάμες

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2933 69

CN 2008

6,5

Ατελώς

6,5

0

0

0

0

0

Ατελώς
6,5

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

Ατελώς

5,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5732

0

5,5

6,5
6,5
Ατελώς

6,5
6,5

--- Βενζιμιδαζολιο-2-θειόλη (μερκαπτοβενζιμιδαζόλιο)

--- Ινδόλιο, 3-μεθυλοϊνδόλιο (σκατόλιο), 6-αλλυλο-6,7-διυδρο-5Ηδιβενζο(γ,ε)αζεπίνη (αζαπετίνη), φαινινδαμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά τους.
Υδροχλωρικό της ιμιπραμίνης (ΔΚΟΤ)

--- Μονοαζεπίνες

--- Διαζεπίνες

--- 2,4-Δι-τερτ-βουτυλο-6-(5-χλωροβενζοτριαζολ-2-υλο)φαινόλη

--- Άλλα

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης. Άλλες
ετεροκυκλικές ενώσεις

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

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

-- Διθειούχο δι(βενζοθειαζολιο-2-ύλιο). Βενζοθειαζολιο-2-θειόλη
(μερκαπτοβενζοθειαζόλιο) και τα άλατά της

-- Άλλες

- Ενώσεις που περιέχουν μια δομή με δακτύλιους φαινοδιαζίνης (υδρογονωμένους ή
μη) χωρίς άλλες συνενώσεις

2933 99 10

2933 99 20

2933 99 30

2933 99 40

2933 99 50

2933 99 90

2934

2934 10 00

2934 20

2934 20 20

2934 20 80

2934 30
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0

6,5

-- Άλλα

6,5

6,5

0

0

0

0

0

0

0

0

2933 99

6,5

--- Άλλα

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

2933 91 90

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Χλωρδιαζεποξείδιο (ΔΚΟ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2933 91 10

CN 2008

5733

-- Άλλες

2934 30 90

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Χλωροπροθυξίνη (ΔΚΟ). Θεναλιδίνη (ΔΚΟ), τα τρυγικά και τα μηλεϊνικά αυτής

--- Φουραζολιδόνη (ΔΚΟ)

--- 7-Αμινοκεφαλοσπορανικό οξύ

--- Άλατα και εστέρες του (6R,7R)-3-ακετοξυμεθυλο-7-[(R)-2-φορμυλοξυ-2φαινυλακεταμιδο]-8- οξο-5-θεια-1-αζαδικυκλο[4,2.0]οκτα-2-εν-2-καρβοξυλικό οξύ

--- Βρωμιούχο 1-[2-(1,3-διοξανο-2-υλο)αιθυλο]-2-μεθυλοπυριδίνιο

--- Άλλα

Σουλφοναμίδες

- 3-{1-[7-(Δεκαεξυλοσουλφονυλοαμινο)-1H-ινδολο-3-υλο]-3-οξο-1H,3H-ναφθο[1,8cd]πυρανο-1-υλο}-N,N-διμεθυλο-1H-ινδολο-7-σουλφοναμίδιο

2934 99 10

2934 99 20

2934 99 30

2934 99 40

2934 99 50

2934 99 90

2935 00

2935 00 10
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Ατελώς

-- Άλλες

2934 99

Ατελώς

6,5

Ατελώς

-- Αμινόρεξη (ΔΚΟ), βρωτιζολάμη (ΔΚΟ), κλοτιαζεπάμη (ΔΚΟ), κλοξαζολάμη
(ΔΚΟ), δεξτρομοραμίδιο (ΔΚΟ), αλοξαζολάμη (ΔΚΟ), κεταζολάμη (ΔΚΟ),
μεσοκάρβη (ΔΚΟ), οξαζολάμη (ΔΚΟ), πεμολίνη (ΔΚΟ), φαινδιμετραζίνη (ΔΚΟ),
φαινμετραζίνη (ΔΚΟ) και σουφαιντανίλη (ΔΚΟ). Άλατα των προϊόντων αυτών

Ατελώς

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2934 91 00

- Άλλες

-- Θειαιθυλοπεραζίνη (ΔΚΟ). Θειοριδαζίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2934 30 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5734

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Βιταμίνη Β2 και τα παράγωγά της

-- Οξύ D- ή DL-παντοθενικό (βιταμίνη Β3 ή βιταμίνη Β5) και τα παράγωγά τους

-- Βιταμίνη Β6 και τα παράγωγά της

-- Βιταμίνη Β12 και τα παράγωγά της

-- Βιταμίνη C και τα παράγωγά της

-- Βιταμίνη Ε και τα παράγωγά της

-- Άλλες βιταμίνες και τα παράγωγά τους

--- Βιταμίνη Β9 και τα παράγωγά της

--- Βιταμίνη Η και τα παράγωγά της

--- Άλλες

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα φυσικά συμπυκνώματα

2936 23 00

2936 24 00

2936 25 00

2936 26 00

2936 27 00

2936 28 00

2936 29

2936 29 10

2936 29 30

2936 29 90

2936 90
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Ατελώς

-- Βιταμίνη Β1 και τα παράγωγά της

2936 22 00

-- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών

Ατελώς

-- Βιταμίνες Α και τα παράγωγά τους

- Βιταμίνες και τα παράγωγά τους, μη αναμειγμένες

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

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

2936 21 00

2936

- Άλλα

2935 00 90

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XI. ΠΡΟΒΙΤΑΜΙΝΕΣ, ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ

- Μετοσουλάμη (ISO)

2935 00 20

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5735

Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Άλλες

Ορμόνες , προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, φυσικές ή αναπαραγμένες
με σύνθεση. Τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους στα οποία περιλαμβάνονται και
τα πολυπεπτίδια τροποποιημένης αλύσου, που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες

2936 90 19

2936 90 80

2937

Ατελώς
Ατελώς

-- Ινσουλίνη και τα άλατά της

-- Άλλα

2937 12 00

2937 19 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Τα αλογονωμένα παράγωγα των κορτικοστεροειδών ορμονών

-- Οιστρογόνα και προγεστογόνα

-- Άλλα

2937 22 00

2937 23 00

2937 29 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Παράγωγα των αμινοξέων

2937 39 00

2937 40 00
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Ατελώς

-- Αδρεναλίνη

2937 31 00

- Ορμόνες της ομάδας της κατεχολαμίνης, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους

Ατελώς

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

2937 21 00

- Ορμόνες στεροειδείς, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους

Ατελώς

-- Σωματοτροπίνη, τα παράγωγα και τα δομικά ανάλογά της

2937 11 00

- Ορμόνες πολυπεπτιδικές, ορμόνες πρωτεϊνικές και ορμόνες γλυκοπρωτεϊνικές, τα
παράγωγα και τα δομικά ανάλογά τους

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Φυσικά συμπυκνώματα βιταμινών Α + D

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2936 90 11

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5736

5,7
6,5

- Ρουτοζίτης (ρουτίνη) και τα παράγωγά του

- Άλλα

-- Ετερογλυκοζίτες των διζιταλών

-- Γλυκυρριζίνη και γλυκυρριζικά

-- Άλλα

Αλκαλοειδή φυτικά, φυσικά ή αναπαραγμένα με σύνθεση, τα άλατά τους, οι αιθέρες
τους, οι εστέρες τους και άλλα παράγωγα

2938 10 00

2938 90

2938 90 10

2938 90 30

2938 90 90

2939

Ατελώς
Ατελώς

- Αλκαλοειδή της κίνας και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

- Καφεΐνη και τα άλατά της

2939 20 00

2939 30 00
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Ατελώς

-- Άλλα

2939 19 00

- Εφεδρίνες και τα άλατά τους

Ατελώς

-- Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας. Βουπρενορφίνη (ΔΚΟ), κωδεΐνη,
διυδροκωδεΐνη (ΔΚΟ), αιθυλομορφίνη, αιτορφίνη (ΔΚΟ), ηρωίνη, υδροκωδόνη
(ΔΚΟ), υδρομορφόνη (ΔΚΟ), μορφίνη, νικομορφίνη (ΔΚΟ), οξυκωδόνη (ΔΚΟ),
οξυμορφόνη (ΔΚΟ), φολκωδίνη (ΔΚΟ), θηβακόνη (ΔΚΟ) και θηβαΐνη. Άλατα των
προϊόντων αυτών

2939 11 00

- Αλκαλοειδή του οπίου και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

6

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

2938
6,5

Ατελώς

- Άλλα

2937 90 00

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

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Προσταγλανδίνες, θρομβοξάνες και λευκοτριένες, τα παράγωγα και τα δομικά
ανάλογά τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2937 50 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5737

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Ψευδοεφεδρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

-- Καθίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

-- Άλλα

2939 42 00

2939 43 00

2939 49 00

Ατελώς

-- Άλλα

2939 59 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Λυσεργικό οξύ και τα άλατά του

-- Άλλα

2939 63 00

2939 69 00

Ατελώς

---- Άλλα

2939 91 19
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Ατελώς

---- Κοκαΐνη ακατέργαστη

--- Κοκαΐνη και τα άλατά της

-- Κοκαΐνη, εκγονίνη, λεβομεθαμφεταμίνη, μεθαμφεταμίνη (ΔΚΟ), ρακεμικό μείγμα
μεθαμφεταμίνης. Άλατα, εστέρες και άλλα παράγωγα των προϊόντων αυτών

2939 91 11

2939 91

Ατελώς

-- Εργοταμίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

2939 62 00

- Άλλα

Ατελώς

-- Εργομετρίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

2939 61 00

- Αλκαλοειδή της ερυσίβης της σίκαλης και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων
αυτών

Ατελώς

-- Φαινετυλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

2939 51 00

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

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Εφεδρίνη και τα άλατά της

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2939 41 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5738

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

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

-- Αμοξικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά της

-- Αμπικιλλίνη (ΔΚΟ), μεταμπικιλλίνη (ΔΚΟ), πιβαμπικιλλίνη (ΔΚΟ) και τα άλατά
τους

-- Άλλα

- Στρεπτομυκίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

-- Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της

-- Άλλες στρεπτομυκίνες

- Τετρακυκλίνες και τα παράγωγά τους. Άλατα των προϊόντων αυτών

- Χλωραμφαινικόλη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών

- Ερυθρομυκίνη και τα παράγωγά της. Άλατα των προϊόντων αυτών

- Άλλα

Άλλες οργανικές ενώσεις

2941 10

2941 10 10

2941 10 20

2941 10 90

2941 20

2941 20 30

2941 20 80

2941 30 00

2941 40 00

2941 50 00

2941 90 00

2942 00 00
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Ατελώς

Αντιβιοτικά

2941

6,5

5,3

Ατελώς

Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη λακτόζη, τη μαλτόζη, τη
γλυκόζη και τη φρουκτόζη (οπωροζάχαρο). Αιθέρες , ακετάλες και εστέρες ζαχάρων
και τα άλατά τους, άλλα από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 και 2939

2940 00 00

6,5

Ατελώς

-- Άλλα

2939 99 00

XIII. ΑΛΛΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2939 91 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5739

-- Ανθρώπινης προέλευσης

-- Άλλα

- Άλλα

-- Ανθρώπινης προέλευσης

3001 20 10

3001 20 90

3001 90

3001 90 20

- Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος τροποποιημένα ανοσολογικά προïόντα,
λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους

-- Ειδικοί οροί από ζώα ή ανθρώπους που έχουν ανοσοποιηθεί

3002 10

3002 10 10
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Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος, τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα,
λαμβανόμενα έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες
μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια προϊόντα

3002

-- Άλλα

Ατελώς

--- Άλλα

3001 90 98

Ατελώς

Ατελώς

--- Ηπαρίνη και τα άλατά της

3001 90 91

-- Άλλα

Ατελώς

- Εκχυλίσματα αδένων ή άλλων οργάνων ή των εκκρίσεών τους

3001 20

Ατελώς

Ατελώς

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

3001

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5740

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Εμβόλια για την κτηνιατρική

- Άλλα

-- Αίμα ανθρώπων

-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή διαγνωστικές
χρήσεις

-- Καλλιέργειες μικροοργανισμών

-- Άλλα

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ τους, παρασκευασμένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, αλλά που δεν παρουσιάζονται με μορφή
δόσεων ούτε είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

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

- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

3002 30 00

3002 90

3002 90 10

3002 90 30

3002 90 50

3002 90 90

3003

3003 10 00

3003 20 00

-- Που περιέχουν ινσουλίνη
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Ατελώς

Ατελώς

- Εμβόλια για την ιατρική του ανθρώπου

3002 20 00

3003 31 00

Ατελώς

---- Άλλα

3002 10 99

- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν
αντιβιοτικά

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Ανθρώπινης προέλευσης

--- Άλλα

--- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του αίματος και οροί γλοβουλίνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3002 10 95

3002 10 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5741

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή τα παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες
ούτε άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά

- Άλλα

-- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου

-- Άλλα

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων
(στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που προορίζονται να χορηγηθούν διαδερμικά)
ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

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

-- Που περιέχουν, ως ενεργά προϊόντα, αποκλειστικά πενικιλίνες ή παράγωγα των
προϊόντων αυτών με δομή πενικιλανικού οξέος

-- Άλλα

- Που περιέχουν άλλα αντιβιοτικά

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Άλλα

3003 40 00

3003 90

3003 90 10

3003 90 90

3004

3004 10

3004 10 10

3004 10 90

3004 20

3004 20 10

3004 20 90

Ατελώς

--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

--- Άλλα

3004 31 10

3004 31 90
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Ατελώς

-- Που περιέχουν ινσουλίνη

3004 31

- Που περιέχουν ορμόνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, αλλά δεν περιέχουν
αντιβιοτικά

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3003 39 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5742

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

--- Άλλα

- Που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους, αλλά δεν περιέχουν ούτε ορμόνες ούτε
άλλα προϊόντα της κλάσης 2937, ούτε αντιβιοτικά

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Άλλα

- Άλλα φάρμακα που περιέχουν βιταμίνες ή άλλα προϊόντα της κλάσης 2936

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Άλλα

- Άλλα

3004 39

3004 39 10

3004 39 90

3004 40

3004 40 10

3004 40 90

3004 50

3004 50 10

3004 50 90

3004 90

Ατελώς

--- Άλλα

3004 90 19

-- Άλλα

Ατελώς

--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου

3004 90 11
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Ατελώς

--- Άλλα

3004 32 90

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Ατελώς

--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3004 32 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν κορτικοστεροειδείς ορμόνες, παράγωγα και δομικά ανάλογά τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3004 32

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης
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- Επίδεσμοι αυτοκόλλητοι και άλλα είδη που έχουν συγκολλητική στρώση

- Άλλα

-- Βαμβάκι και είδη από βαμβάκι

3005 10 00

3005 90

3005 90 10

Ατελώς
Ατελώς

----- Άλλα

--- Άλλα

Παρασκευάσματα και φαρμακευτικά είδη που αναφέρονται στη σημείωση 4 του
κεφαλαίου

3005 90 55

3005 90 99

3006
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Ατελώς

Ατελώς

----- Από «υφάσματα μη υφασμένα»

---- Άλλα

---- Γάζες και είδη από γάζα

--- Από υφαντικές ύλες

Ατελώς

3005 90 51

3005 90 31

Βαμβάκι, γάζες, ταινίες και ανάλογα είδη (π.χ. επίδεσμοι, τσιρότα, σιναπισμοί),
εμποτισμένα ή καλυμμένα με ουσίες φαρμακευτικές ή συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση, για ιατρικούς, χειρουργικούς, οδοντιατρικούς ή κτηνιατρικούς σκοπούς

3005

-- Άλλα

Ατελώς

--- Άλλα

3004 90 99

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που περιέχουν ιώδιο ή ενώσεις του ιωδίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3004 90 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5744

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

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

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

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

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

- Αντισυλληπτικά χημικά παρασκευάσματα με βάση τις ορμόνες, με βάση άλλα
προϊόντα της κλάσης 2937 ή με βάοη τα σπερματοκτόνα

3006 20 00

3006 30 00

3006 40 00

3006 50 00

3006 60

Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Με βάση τα σπερμοκτόνα

3006 60 19

3006 60 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1317

Ατελώς

--- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

3006 60 11

-- Με βάση τις ορμόνες ή με βάση άλλα προϊόντα της κλάσης 2937

Ατελώς

-- Άλλα

3006 10 90

6,5

-- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική,
που μπορούν να απορροφηθούν ή όχι

3006 10 30

Ατελώς

-- Ράμματα αποστειρωμένα

3006 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Αποστειρωμένα ράμματα χειρουργικής και παρόμοια αποστειρωμένα προϊόντα για
χειρουργικές ραφές (συμπεριλαμβανομένων των αποστειρωμένων χειρουργικών ή
οδοντικών νημάτων που μπορούν να απορροφηθούν) 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 οδοντιατρική· αποστειρωμένες
αυτοκόλλητες μεμβράνες για τη χειρουργική ή την οδοντιατρική, που μπορούν να
απορροφηθούν ή όχι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3006 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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5745

6,5

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 31 - ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Λιπάσματα ζωικής ή φυτικής προέλευσης, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους ή
χημικώς επεξεργασμένα. Λιπάσματα που προκύπτουν από ανάμειξη ή χημική
επεξεργασία προϊόντων ζωικής ή φυτικής προέλευσης

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

- Ουρία, έστω και σε υδατικό διάλυμα

-- Ουρία με περιεκτικότητα σε άζωτο ανώτερη του 45 % κατά βάρος του άνυδρου
προϊόντος σε ξερή κατάσταση

-- Άλλη

31

3101 00 00

3102

3102 10

3102 10 10

3102 10 90

6,5

6,5
6,5

-- Άλλα

- Νιτρικό αμμώνιο, έστω και σε υδατικό διάλυμα

-- Σε υδάτινο διάλυμα

-- Άλλο

3102 29 00

3102 30

3102 30 10

3102 30 90
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6,5

-- Θειικό αμμώνιο

Ατελώς

3102 21 00

- Θειικό αμμώνιο. Διπλά άλατα και μείγματα θειικού αμμωνίου και νιτρικού αμμωνίου

6,5

-- Φαρμακευτικά απορρίμματα

3006 92 00

Ατελώς

-- Συσκευές που προορίζονται για χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση έδρας
6,5

6,5

- Παρασκευάσματα που παρουσιάζονται με μορφή γέλης προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν στην ιατρική ή την κτηνιατρική ως λιπαντικά για ορισμένα μέρη του
σώματος κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων ή ιατρικών εξετάσεων ή ως
συνδετικό μέσο μεταξύ του σώματος και των ιατρικών οργάνων

- Άλλα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3006 91 00

3006 70 00

CN 2008

7

7

7

7

7

7

0

0

0

5

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5746

6,5
6,5
6,5
6,5

4.8
4.8
Ατελώς

- Νιτρικό νάτριο

-- Νιτρικό νάτριο φυσικό

-- Άλλα

- Άλατα διπλά και μείγματα νιτρικού ασβεστίου και νιτρικού αμμωνίου

- Μείγματα ουρίας και νιτρικού αμμωνίου σε υδατικά ή αμμωνιακά διαλύματα

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα που δεν αναφέρονται στις
προηγούμενες διακρίσεις

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά φωσφορικά

- Υπερφωσφορικά

-- Περιεκτικότητας σε πεντοξείδιο του διφωσφόρου ανώτερης του 35 %

-- Άλλα

- Άλλα

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα

3102 50

3102 50 10

3102 50 90

3102 60 00

3102 80 00

3102 90 00

3103

3103 10

3103 10 10

3103 10 90

3103 90 00

3104
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6,5

-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος

3102 40 90

Ατελώς

6,5

-- Περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν υπερβαίνει το 28 % κατά βάρος

3102 40 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μείγματα νιτρικού αμμωνίου και ανθρακικού ασβεστίου ή άλλες ανόργανες ύλες
χωρίς λιπαντικές ικανότητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3102 40

CN 2008

0

5

5

7

7

7

7

0

7

7

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5747

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

6,5
6,5
6,5

-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 62 % κατά
βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

- Θειικό κάλιο

- Άλλα

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 kg

- Προϊόντα του κεφαλαίου αυτού που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή παρόμοια
σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο,
φωσφόρο και κάλιο

-- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση

-- Άλλα

- Υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνικό φωσφορικό άλας)

3104 20 90

3104 30 00

3104 90 00

3105

3105 10 00

3105 20

3105 20 10

3105 20 90

3105 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1320

Ατελώς

-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, ανώτερης του 40 % αλλά όχι
ανώτερης του 62 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

3104 20 50

6,5

Ατελώς

-- Περιεκτικότητας σε κάλιο, που υπολογίζεται σε Κ2O, όχι ανώτερης του 40 % κατά
βάρος του άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

3104 20 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Χλωριούχο κάλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3104 20

CN 2008

7

7

7

7

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5748

6,5

- Διυδρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο (μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας), έστω και σε
μείγμα με υδρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο (διαμμωνιακό φωσφορικό άλας)

3,2
3,2

- Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: φωσφόρο και
κάλιο

-- Καλιούχα υπερφωσφορικά

-- Άλλα

- Άλλα

-- Φυσικό καλιούχο νιτρικό νάτριο, που αποτελείται από μείγμα φυσικού νιτρικού
νατρίου και νιτρικού καλίου (η αναλογία του καλίου μπορεί να φθάσει το 44 %),
ολικής περιεκτικότητας σε άζωτο που δεν ξεπερνάει το 16,30 % κατά βάρος του
άνυδρου προϊόντος σε ξερή κατάσταση

3105 60

3105 60 10

3105 60 90

3105 90

3105 90 10

3,2

--- Άλλα

3105 90 99
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6,5

--- Περιεκτικότητας σε άζωτο ανώτερης του 10 % κατά βάρος του άνυδρου προϊόντος
σε ξερή κατάσταση

3105 90 91

-- Άλλα

6,5

-- Άλλα

3105 59 00

Ατελώς

6,5

-- Που περιέχουν νιτρικά και φωσφορικά άλατα

- Άλλα λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν τα δύο λιπαντικά στοιχεία: άζωτο
και φωσφόρο

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3105 51 00

3105 40 00

CN 2008

0

7

0

0

0

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5749

5,8
5,3

5,3
5,3

- Εκχύλισμα μιμόζας

- Άλλα

-- Εκχυλίσματα σουμάκ, εκχυλίσματα κυπέλλων βελανιδιών, εκχύλισμα βελανιδιάς ή
καστανιάς

-- Άλλα

Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά. Προϊόντα δεψικά ανόργανα. Παρασκευάσματα
δεψικά, έστω και αν περιέχουν φυσικά δεψικά προϊόντα. Παρασκευάσματα ενζυματικά
για την προεργασία της δέψης

- Προϊόντα δεψικά συνθετικά οργανικά

- Άλλα

Χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής προέλευσης (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα
βαφικά εκχυλίσματα, αλλά με εξαίρεση τους άνθρακες ζωικής προέλευσης), έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση χρωστικές ύλες φυτικής ή ζωικής
προέλευσης

- Χρωστικές ύλες φυτικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές

3201 20 00

3201 90

3201 90 20

3201 90 90

3202

3202 10 00

3202 90 00

3203 00

3203 00 10
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6,5

- Εκχύλισμα κεμπράχο

3201 10 00

Ατελώς

Ατελώς

Εκχυλίσματα δεψικά φυτικής προέλευσης. Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, εστέρες
και άλλα παράγωγά τους

3201

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 32 - ΔΕΨΙΚΑ ΚΑΙ ΒΑΦΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ. ΤΑΝΝΙΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥΣ. ΧΡΩΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ, ΧΡΩΜΑΤΑ
ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ. ΜΑΣΤΙΧΕΣ (ΣΤΟΚΟΙ). ΜΕΛΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

32

CN 2008

0

0

0

5

5

5

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5750

Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης.
Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, με βάση
συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες. Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως
φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής σύστασης

3204

6,5

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6
6,5
6,5

-- Χρωστικές όξινες, έστω και μεταλλοποιημένες και παρασκευάσματα με βάση τις
χρωστικές αυτές. Χρωστικές με προστύμματα και παρασκευάσματα με βάση τις
χρωστικές αυτές

-- Χρωστικές βασικές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

-- Χρωστικές άμεσες και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

-- Χρωστικές βαφής στον κάδο [στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που
χρησιμοποιούνται όπως είναι, ως χρωστικά (pigments)] και παρασκευάσματα με βάση
τις χρωστικές αυτές

-- Χρωστικά αντιδραστήρια και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά

-- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τα χρωστικά αυτά

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μείγματα δύο ή περισσοτέρων χρωστικών
υλών τουλάχιστον δύο των διακρίσεων 3204 11 μέχρι 3204 19

- Προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως
παράγοντες τόνωσης του φθορισμού

- Άλλα

Χρωστικές λάκες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του κεφαλαίου
αυτού, με βάση τις χρωστικές λάκες

3204 12 00

3204 13 00

3204 14 00

3204 15 00

3204 16 00

3204 17 00

3204 19 00

3204 20 00

3204 90 00

3205 00 00
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6,5

-- Χρωστικές σε διασπορές και παρασκευάσματα με βάση τις χρωστικές αυτές

2.5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3204 11 00

- Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές και παρασκευάσματα που αναφέρονται στη
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού με βάση αυτές τις χρωστικές ύλες

- Χρωστικές ύλες ζωικής προέλευσης και παρασκευάσματα με βάση τις ύλες αυτές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3203 00 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5751

6,5
6,5

-- Άλλα

- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του χρωμίου

3206 19 00

3206 20 00

6,5
6,5
5,3

-- Άλλα

--- Μαγνητίτης

--- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση τις ενώσεις του καδμίου

--- Άλλα

- Προϊόντα ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα

3206 49

3206 49 10

3206 49 30

3206 49 80

3206 50 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1324

6,5

-- Λιθοπόνιο, άλλα χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το θειούχο
ψευδάργυρο

3206 42 00

Ατελώς

6,5

-- Ουλτραμαρίνη και τα παρασκευάσματά της

3206 41 00

- Άλλες χρωστικές ύλες και άλλα παρασκευάσματα

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο διοξείδιο του τιτανίου υπολογισμένο
επί ξηράς ύλης

- Χρωστικά (pigments) και παρασκευάσματα με βάση το διοξείδιο του τιτανίου

Άλλες χρωστικές ύλες. Παρασκευάσματα που αναφέρονται στη σημείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού, άλλα από εκείνα των κλάσεων 3203, 3204 ή 3205. Προϊόντα
ανόργανα των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, έστω και
καθορισμένης χημικής σύστασης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3206 11 00

3206

CN 2008

0

3

3

0

3

3

3

3

5

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5752

5,3

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

- Υγρά στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα

- Γυαλί τριμμένο και άλλα γυαλιά με μορφή σκόνης, λεπτών κόκκων, φυλλιδίων ή
νιφάδων

-- Γυαλί που ονομάζεται «σμάλτο»

-- Γυαλί με μορφή νιφάδων, με μήκος 0,1 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 3,5 mm και με πάχος 2 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 5 μικρόμετρα

-- Γυαλί με μορφή σκόνης ή λεπτών κόκκων, που περιέχει, κατά βάρος, 99 % ή
περισσότερο διοξείδιο του πυριτίου

-- Άλλα

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 του κεφαλαίου αυτού

- Με βάση πολυεστέρες

3207 20 90

3207 30 00

3207 40

3207 40 10

3207 40 20

3207 40 30

3207 40 80

3208

3208 10
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6,3

-- Επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής

3207 20 10

3,7

3,7

5,3

- Συνθέσεις που υαλοποιούνται, επιχρίσματα και επικαλύμματα κεραμευτικής και
παρόμοια παρασκευάσματα

3207 20

6,5

- Χρωστικά (pigments), σκιατικά και χρώματα, παρασκευασμένα, και παρόμοια
παρασκευάσματα

3207 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3207

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5753

6,5

6,5
6,5

-- Άλλα

- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού

-- Άλλα

- Άλλα

3208 10 90

3208 20

3208 20 10

3208 20 90

3208 90

6,5
6,5

--- Με βάση συνθετικά πολυμερή

--- Με βάση τροποποιημένα φυσικά πολυμερή

3208 90 91

3208 90 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1326

--- Άλλα

3208 90 19

-- Άλλα

Ατελώς

--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές

3208 90 13
6,5

Ατελώς

--- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(τερτ-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και
διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 48 % ή περισσότερο πολυμερές

3208 90 11

-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Διαλύματα που καθορίζονται στη σημείωση 4 του κεφαλαίου αυτού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3208 10 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5754

6,5

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5

- Άλλα

Άλλα χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Χρωστικά (pigments) με νερό
παρασκευασμένα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το τελείωμα των δερμάτων

- Χρώματα επίχρισης και βερνίκια λαδιού

- Άλλα

Ξηραντικά παρασκευασμένα

Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και
νιφάδες) διασκορπισμένα 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

- Φύλλα για την επισήμανση με σίδηρο

-- Με βάση τα κοινά μέταλλα

-- Άλλα

- Άλλα

3209 90 00

3210 00

3210 00 10

3210 00 90

3211 00 00

3212

3212 10

3212 10 10

3212 10 90

3212 90

6,5

--- Άλλα

3212 90 38
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6,5

--- Με βάση τη σκόνη του αργιλίου

3212 90 31

-- Χρωστικά (pigments) (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μεταλλικές σκόνες και
νιφάδες) διασκορπισμένα σε μη υδατώδες μέσο, με μορφή υγρού ή πάστας, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χρωμάτων επίχρισης

6,5

- Με βάση ακρυλικά ή βινυλικά πολυμερή

3209 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή τροποποιημένα
φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε υδατώδες μέσο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3209

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5755

6,5
6,5

5
5
5

Χρώματα για την καλλιτεχνική ζωγραφική, τη διδασκαλία, τη ζωγραφική των
επιγραφών, την αλλαγή των αποχρώσεων, τη διασκέδαση και παρόμοια χρώματα σε
τροχίσκους, σωληνάρια, δοχεία, φιαλίδια, κύπελλα ή παρόμοιες συσκευασίες

- Χρώματα σε συνδυασμούς

- Άλλα

Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα. Επιχρίσματα μη πυρίμαχα των τύπων που
χρησιμοποιούνται οτο χρωμάτισμα

- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι). Σταρώματα που
χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα

-- Στόκος υαλουργών, κονίες ρητίνης και άλλες μαστίχες (στόκοι)

-- Σταρώματα που χρησιμοποιούνται στο χρωμάτισμα

- Άλλα

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και
συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές

3213

3213 10 00

3213 90 00

3214

3214 10

3214 10 10

3214 10 90

3214 90 00

3215

6,5
6,5

6,5
6,5

-- Μαύρα

-- Άλλα

- Άλλα

-- Μελάνια γραφής και σχεδίασης

-- Άλλα

3215 11 00

3215 19 00

3215 90

3215 90 10

3215 90 80
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6,5

-- Βαφές και άλλες χρωστικές ύλες που παρουσιάζονται με μορφές ή συσκευασίες για
τη λιανική πώληση

3212 90 90

- Μελάνια τυπογραφίας

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5756

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την
ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. Εκχυλίσματα ελαιορητινών.
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη, σταθερά 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

3301

7
4,4

7
4,4

--- Αποτερπενωμένα

-- Λεμονιού

--- Μη αποτερπενωμένα

--- Αποτερπενωμένα

-- Άλλα

--- Μη αποτερπενωμένα

--- Αποτερπενωμένα

3301 12 90

3301 13

3301 13 10

3301 13 90

3301 19

3301 19 20

3301 19 80

-- Μέντας πιπεράτης (Mentha piperita)

--- Μη αποτερπενωμένα

3301 24

3301 24 10
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Ατελώς

4,4

--- Μη αποτερπενωμένα

3301 12 10

- Αιθέρια έλαια, άλλα από εκείνα των εσπεριδοειδών

7

-- Πορτοκαλιού

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3301 12

- Αιθέρια έλαια εσπεριδοειδών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 33 - ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΙΝΟΕΙΔΗ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Ή ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

33

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5757

-- Άλλων μεντών

--- Μη αποτερπενωμένα

--- Αποτερπενωμένα

-- Άλλα

3301 25

3301 25 10

3301 25 90

3301 29

---- Αποτερπενωμένα

3301 29 31

2

- Ρητινοειδή

- Άλλα

-- Τερπενικά υποπροϊόντα, υπολείμματα της αποτερπένωσης των αιθερίων ελαίων

3301 30 00

3301 90

3301 90 10
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2,3

----- Άλλα

3301 29 91

-- Εκχυλίσματα ελαιορηθινών

2,9

----- Λεβάντας ή λεβαντίνης

3301 29 79

2,3

2,3

----- Γερανιού; Γιασεμιού; Ανδροπώγωνος (vetiver)

Ατελώς

2,3

Ατελώς

2,9

Ατελώς

2,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3301 29 71

---- Αποτερπενωμένα

---- Μη αποτερπενωμένα

--- Άλλα

---- Μη αποτερπενωμένα

3301 29 11

3301 29 41

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Γαρίφαλου, λευκοδένδρου, κανάγκας της εύοσμης

--- Αποτερπενωμένα

3301 24 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5758

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής ή ποτών

3302 10

Ατελώς

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ειδών διατροφής

- Άλλα

-- Αλκοολούχα διαλύματα

3302 10 90

3302 90

3302 90 10
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Ατελώς

--- Άλλα

3302 10 40

Ατελώς

9 + EA

----- Άλλα

3302 10 29

12,8

----- Που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, ζαχαρόζη,
ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο
του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από τα γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη ή
ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα καθε είδους

3302 10 21

---- Άλλα

---- Που έχουν αλκοολική δύναμη κατ'όγκο που υπερβαίνει το 0,5 %

--- Παρασκευάσματα που περιέχουν όλους τους γευστικούς παράγοντες που
χαρακτηρίζουν ένα ποτό
17.3 MIN 1 EUR/% vol/hl

Μείγματα ευωδών ουσιών και μείγματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα αλκοολικά
διαλύματα) με βάση μία ή περισσότερες από αυτές τις ουσίες, των τύπων που
χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για τη βιομηχανία. Άλλα παρασκευάσματα με βάση
ευώδεις ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών

3302

3302 10 10

3

-- Άλλα

3301 90 90

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τις βιομηχανίες ποτών

Ατελώς

--- Άλλα

3301 90 30

3,2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Γλυκόριζας λυκίσκου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3301 90 21

CN 2008

0

0

0

ΔΠ-Ζάχαρη κατεργασμένη (2.000
- 3.000 t) (1)

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5759

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Αρώματα

- Κολόνιες

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

- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα χείλια

- Προϊόντα φτιασιδώματος (μακιγιάζ) για τα μάτια

- Παρασκευάσματα για την περιποίηση των νυχιών των χεριών ή των ποδιών

3303 00 10

3303 00 90

3304

3304 10 00

3304 20 00

3304 30 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Παρασκευάσματα για τα μαλλιά

- Παρασκευάσματα για το λούσιμο του κεφαλιού

- Παρασκευάσματα για το κατσάρωμα ή το ίσιωμα διαρκείας των μαλλιών

- Λακ για τα μαλλιά

- Άλλα

-- Λοσιόν για τα μαλλιά

3305

3305 10 00

3305 20 00

3305 30 00

3305 90

3305 90 10
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Ατελώς

-- Άλλα

3304 99 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Πούδρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συμπιεσμένες πούδρες

3304 91 00

- Άλλα

Ατελώς

Αρώματα και κολόνιες

3303 00

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3302 90 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5760

6,5
6,5

- Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων διαστημάτων
(οδοντικά νήματα)

- Άλλα

Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα,
αποσμητικά σώματος, παρασκευάσματα για λουτρά, αποτριχωτικά, άλλα προϊόντα
αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευασμένα και άλλα καλλυντικά
παρασκευάσματα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αποσμητικά
χώρων, παρασκευασμένα, έστω και μη αρωματισμένα, που έχουν ή όχι απολυμαντικές
ιδιότητες

- Παρασκευάσματα για πριν το ξύρισμα, για το ξύρισμα και για μετά το ξύρισμα

- Αποσμητικά σώματος και αντιιδρωτικά

- Άλατα αρωματισμένα και άλλα παρασκευάσματα για λουτρά

3306 20 00

3306 90 00

3307

3307 10 00

3307 20 00

3307 30 00

6,5
6,5

-- Άλλα

- Άλλα

3307 49 00

3307 90 00
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6,5

-- Agarbatti και άλλα ευώδη παρασκευάσματα που ενεργούν με καύση

Ατελώς

4

3307 41 00

- Παρασκευάσματα για τον αρωματισμό ή την απόσμηση των χώρων, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα ευώδη παρασκευάσματα για θρησκευτικές τελετές

6,5

- Οδοντόπαστες

3306 10 00

Ατελώς

Παρασκευάσματα για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών, στα οποία
περιλαμβάνονται σκόνες και κρέμες για τη διευκόλυνση της στερέωσης των
οδοντοστοιχιών. Νήματα που χρησιμοποιούνται για τον καθαρισμό των μεσοδοντίων
διαστημάτων (οδοντικά νήματα), σε συσκευασίες λιανικής πώλησης

3306

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3305 90 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5761

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.
Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση
που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι. Χαρτί, βάτες,
πιλήματα και μη υφασμένα υφάσματα, εμποτισμένα, επιχρισμένα ή καλυμμένα με
σαπούνι ή απορρυπαντικά

3401

Ατελώς
Ατελώς

- Σαπούνια με άλλες μορφές

-- Νιφάδες, τρίμματα, σε μορφή κόκκων ή σκόνες

-- Άλλα

- Προϊόντα και παρασκευάσματα οργανικά που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση
που προορίζονται για το πλύσιμο του δέρματος, με μορφή υγρού ή κρέμας,
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, έστω και αν περιέχουν σαπούνι

3401 20

3401 20 10

3401 20 90

3401 30 00
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Ατελώς

-- Άλλα

3401 19 00

4

Ατελώς

-- Καλλωπισμού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα για ιατρικές χρήσεις)

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3401 11 00

- 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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 34 - ΣΑΠΟΥΝΙΑ, ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ (ΑΛΙΣΙΒΕΣ), ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΕΡΙΑ ΤΕΧΝΗΤΑ, ΚΕΡΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΚΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ, ΠΑΣΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ,
«ΚΕΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ» ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΥΨΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

34

CN 2008

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5762

4
4
4

4
4

4
4

--- Άλλα

-- Κατιονικές

-- Μη ιονικές

-- Άλλες

- Παρασκευάσματα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση

-- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού

- Άλλα

-- Παρασκευάσματα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση

-- Παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες) και παρασκευάσματα καθαρισμού

3402 11 90

3402 12 00

3402 13 00

3402 19 00

3402 20

3402 20 20

3402 20 90

3402 90

3402 90 10

3402 90 90
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4

--- Υδατικό διάλυμα που περιέχει κατά βάρος, 30 % ή περισσότερο αλλά όχι
περισσότερο από 50 % αλκυλ[οξυδι(βενζολοσουλφονικό)] δινάτριο

3402 11 10

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ανιονικές

- Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, έστω και συσκευασμένες για τη λιανική
πώληση

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 3401

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3402 11

3402

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5763

-- Άλλα

--- Που περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα ορυκτά που δεν θεωρούνται βασικά συστατικά

3403 19

3403 19 10

4,6

-- Άλλα

--- Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων

--- Άλλα

Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα

3403 99

3403 99 10

3403 99 90

3404
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4,6

-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

3403 91 00

4,6

4,6

---- Άλλα

3403 19 99

- Άλλα

4,6

---- Παρασκευάσματα για τη λίπανση μηχανών, συσκευών και οχημάτων

6,5

4,6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3403 19 91

--- Άλλα

-- Παρασκευάσματα για την επεξεργασία των υφαντικών υλών, του δέρματος, των
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών

- Που περιέχουν λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά

Παρασκευάσματα λιπαντικά (στα οποία περιλαμβάνονται και τα λάδια κοπής, τα
παρασκευάσματα για την απελευθέρωση του παξιμαδιού της βίδας, παρασκευάσματα
αντισκωριακά ή αντιδιαβρωτικά και τα παρασκευάσματα για το ξεκαλούπωμα, με βάση
τα λιπαντικά) και παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στην
επεξεργασία με λάδι ή με λίπος των υφαντικών υλών, του δέρματος, των
γουνοδερμάτων ή άλλων υλών, με εξαίρεση εκείνα που περιέχουν σαν βασικά
συστατικά 70 % ή περισσότερο κατά βάρος λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3403 11 00

3403

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5764

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

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 3404

- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για παπούτσια ή για δέρμα

- Στιλβώματα, κρέμες και παρόμοια παρασκευάσματα για τη συντήρηση των ξύλινων
επίπλων, των παρκέτων ή άλλων ξυλοκατασκευών

- Στιλβώματα και παρόμοια παρασκευάσματα για αμαξώματα, άλλα από τα
στιλβώματα για μέταλλα

- Πάστες, σκόνες και άλλα παρασκευάσματα καθαρισμού

- Άλλα

-- Στιλβώματα για μέταλλα

-- Άλλα

Κεριά, αλειμματοκέρια (ξιγκοκέρια), λαμπάδες και παρόμοια είδη

3404 90 80

3405

3405 10 00

3405 20 00

3405 30 00

3405 40 00

3405 90

3405 90 10

3405 90 90

3406 00
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Ατελώς

-- Κεριά παρασκευασμένα, στα οποία περιλαμβάνεται το ισπανικό κερί

3404 90 10

- Κεριά, αλειμματοκέρια και λαμπάδες

Ατελώς

- Άλλα

3404 90

Ατελώς

- Από πολυ(οξυαιθυλένιο) (πολυαιθυλενογλυκόλη)

3404 20 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5765

Ατελώς
Ατελώς

3,2
9

8,3
6,4

- Άλλα

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 35 - ΛΕΥΚΩΜΑΤΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΜΥΛΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ. ΚΟΛΛΕΣ. ΕΝΖΥΜΑ

Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα των καζεϊνών. Κόλλες καζεΐνης

- Καζεΐνες

-- Που προορίζονται για την κατασκευή τεχνητών υφαντικών ινών

-- Που προορίζονται για βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων
διατροφής ή κτηνοτροφών

-- Άλλες

- Άλλες

-- Κόλλες καζεΐνης

-- Άλλες

3406 00 90

3407 00 00

35

3501

3501 10

3501 10 10

3501 10 50

3501 10 90

3501 90

3501 90 10

3501 90 90
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Ατελώς

-- Άλλα

3406 00 19

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλά, όχι αρωματισμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3406 00 11

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5766

--- Άλλη

-- Άλλη

--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων

--- Άλλη

- Γαλακτοαλβουμίνη, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων δύο ή
περισσοτέρων πρωτεϊνών ορού γάλακτος

-- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων

3502 11 90

3502 19

3502 19 10

3502 19 90

3502 20

3502 20 10
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--- Ακατάλληλη ή που έγινε ακατάλληλη για τη διατροφή των ανθρώπων

3502 11 10

-- Άλλη

-- Ξηρή

- Αυγοαλβουμίνη

Αλβουμίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα συμπυκνώματα δύο ή περισσότερων
πρωτεΐνων ορού γάλακτος που περιέχουν, κατά βάρος που μετριέται σε ξερή ύλη,
περισσότερο από 80 % πρωτεΐνες ορού γάλακτος), αλβουμινικά άλατα και άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3502 11

3502

CN 2008

Ατελώς

16,7 EUR/100 kg/net

Ατελώς

123,5 EUR/100 kg/net

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

ΔΠ-Αβγά (1.500 - 3.000 t
εκφραζόμενο σε αβγά με
κέλυφος) (1)

0

ΔΠ-αβγά (1.500 - 3.000 t
εκφραζόμενο σε αβγά με
κέλυφος) (1)

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5767

- Άλλα

3502 90

7,7

7,7
7,7
3,4

--- Άλλες

-- Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών

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 3501

- Ζελατίνες και τα παράγωγά τους

- Άλλες

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
εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη
δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

3502 90 70

3502 90 90

3503 00

3503 00 10

3503 00 80

3504 00 00

3505
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6,4

--- Ακατάλληλες ή που έγιναν ακατάλληλες για τη διατροφή των ανθρώπων

3502 90 20

Ατελώς

16,7 EUR/100 kg/net

--- Άλλη

3502 20 99

-- Αλβουμίνες, άλλες από την αυγοαλβουμίνη και την γαλακτοαλβουμίνη

123,5 EUR/100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Αποξεραμένη (σε φύλλα, λέπια, κρυστάλλους, σκόνες κ.λπ.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3502 20 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

ΔΠ-Αβγά (1.500 - 3.000 t
εκφραζόμενο σε αβγά με
κέλυφος) (1)

ΔΠ-Αβγά (1.500 - 3.000 t
εκφραζόμενο σε αβγά με
κέλυφος) (1)

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5768

-- Δεξτρίνη

3505 10 10

8,3 + 8.9 EUR/100 kg/net
MAX 11.5
8,3 + 14,2 EUR/100 kg/net
MAX 11.5
8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net
MAX 11.5

- Κόλλες

-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, κατώτερης του 25 % σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη
ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25 % και κατώτερης του 55 % σε
άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 55 % και κατώτερης του 80 % σε
άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

-- Περιεκτικότητας, κατά βάρος, ίσης ή ανώτερης του 80 % σε άμυλα κάθε είδους,
δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Προϊόντα κάθε είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή
ως συγκολλητικά, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή συγκολλητικά,
καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg

3505 20

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

3506
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8,3 + 4,5 EUR/100 kg/net
MAX 11.5

--- Άλλα

3505 10 90

9 + 17,7 EUR/100 kg/net

--- Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα
7,7

9 + 17,7 EUR/100 kg/net

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3505 10 50

-- Άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

- Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3505 10

CN 2008

ΔΠ-Άμυλο κατεργασμένο (1.000 2.000 t) (1)

ΔΠ-Άμυλο κατεργασμένο (1.000 2.000 t) (1)

ΔΠ-Άμυλο κατεργασμένο (1.000 2.000 t) (1)

0

ΔΠ-Άμυλο κατεργασμένο (1.000 2.000 t) (1)

0

ΔΠ-Άμυλο κατεργασμένο (1.000 2.000 t) (1)

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5769

6,5

- 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

Ατελώς
Ατελώς

5,7
6,5

Ένζυμα. Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται
αλλού

- Πυτιά και τα συμπυκνώματά της

- Άλλα

-- Λιπάση λιποπρωτεϊνών

-- Αλκαλική πρωτεάση ασπεργίλλου

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 36 - ΠΥΡΙΤΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΑΣ.
ΣΠΙΡΤΑ. ΠΥΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΡΑΜΑΤΑ. ΕΥΦΛΕΚΤΕΣ ΥΛΕΣ

Προωθητικές πυρίτιδες

Εκρηκτικές ύλες παρασκευασμένες, άλλες από τις προωθητικές πυρίτιδες

Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά. Καψούλια και απλοί πυροκροτητές. Είδη
ανάφλεξης. Ηλεκτρικοί πυροκροτητές

- Θρυαλλίδες ασφαλείας. Πυραγωγά σχοινιά

3507

3507 10 00

3507 90

3507 90 10

3507 90 20

3507 90 90

36

3601 00 00

3602 00 00

3603 00

3603 00 10
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6,5

-- Άλλα

3506 99 00

6

6,3

6,3

6,5

-- Συγκολλητικά με βάση πολυμερή των κλάσεων 3901 έως 3913 ή το καουτσούκ

- Άλλα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3506 91 00

3506 10 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5770

6,5

6
6,5

6,5
6,5

- Άλλα

Σπίρτα, άλλα από τα είδη πυροτεχνίας της κλάσης 3604

Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής. Είδη από εύφλεκτες
ύλες που αναφέρονται στη σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

- 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 cm³

- Άλλα

-- Σιδηροδημήτριο και άλλα πυροφορικά κράματα κάθε μορφής

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 37 - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

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

- Για ακτίνες Χ

-- Για ιατρική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική χρήση

-- Άλλες

3604 90 00

3605 00 00

3606

3606 10 00

3606 90

3606 90 10

3606 90 90

37

3701

3701 10

3701 10 10

3701 10 90
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6,5

- Είδη για πυροτεχνήματα

3604 10 00

6,5

6,5

Είδη για πυροτεχνήματα, πύραυλοι σηματοδότησης ή για το διασκορπισμό των
χαλαζοφόρων νεφών και παρόμοια, κροτίδες και άλλα είδη πυροτεχνίας

3604

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3603 00 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5771

6,5

- Άλλες πλάκες και επίπεδες επιφάνειες των οποίων η διάσταση μιας τουλάχιστον
πλευράς ξεπερνάει τα 255 mm

3701 30 00

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)

- Για ακτίνες Χ

3702

3702 10 00

--- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 30 m

3702 31 20

---- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες
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-- Άλλες, με γαλάκτωμα από αλογονούχα αργύρου

3702 32

3702 32 10

---- Άλλα

3702 31 98

--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 35 mm

---- Αρνητικά έγχρωμων φιλμ: -με πλάτος 75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει το 105 mm και -με μήκος 100 m ή περισσότερο, προοριζόμενο να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή φιλμ για φωτογραφίες, στιγμιαίας εμφανίσεως

3702 31 91

--- Με μήκος που υπερβαίνει τα 30 m

-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3702 31

- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 105 mm

6,5

-- Άλλες

3701 99 00

6,5

6,5

Ατελώς

6,5

6,5

6,5

-- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3701 91 00

- Άλλες

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3701 20 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5772

6,5
6,5
6,5

---- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

---- Άλλες

-- Άλλες

3702 32 50

3702 32 80

3702 39 00

6,5
6,5
6,5

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, άλλες
από εκείνες για την έγχρωμη φωτογραφία

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 200 m

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 610 mm

3702 42 00

3702 43 00

3702 44 00

5,3
5,3

-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 14 m

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
δεν υπερβαίνει τα 30 m, για διαφάνειες

3702 52 00

3702 53 00
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5,3

-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm και μήκος που δεν υπερβαίνει τα 14 m

3702 51 00

- Άλλες ταινίες, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

6,5

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm και μήκος που υπερβαίνει τα 200 m, για
έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3702 41 00

- Άλλες ταινίες, μη διάτρητες, με πλάτος που υπερβαίνει τα 105 mm

6,5

5,3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Μικροταινίες

--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3702 32 31

3702 32 20

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5773

5
5,3
6,5

--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 30 m

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

3702 54 90

3702 55 00

3702 56 00

5,3

6,5
5,3

6,5
5,3
6,5

--- Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

--- Άλλες

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
δεν υπερβαίνει τα 30 m

--- Μικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

--- Άλλες

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
υπερβαίνει τα 30 m

--- Mικροταινίες. Ταινίες για τις γραφικές τέχνες

--- Άλλες

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 35 mm

3702 91 20

3702 91 80

3702 93

3702 93 10

3702 93 90

3702 94

3702 94 10

3702 94 90

3702 95 00
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6,5

-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 16 mm

3702 91

- Άλλες

5

--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm

3702 54 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 16 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 35 mm και μήκος που
δεν υπερβαίνει τα 30 m, άλλες από εκείνες για διαφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3702 54

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5774

6,5
6,5

3,2
5,3

-- Άλλες

- Άλλα

-- Ευαισθητοποιημένα με άλατα αργύρου ή πλατίνας

-- Άλλα

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν εκτεθεί στο
φως αλλά δεν έχουν εμφανιστεί

- Πλάκες και ταινίες

- Άλλα

Πλάκες και ταινίες, φωτογραφικές, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί,
άλλες από τις κινηματογραφικές ταινίες

- Για την αναπαραγωγή όφσετ

- Άλλες

-- Μικροταινίες

-- Άλλες

3703 20 90

3703 90

3703 90 10

3703 90 90

3704 00

3704 00 10

3704 00 90

3705

3705 10 00

3705 90

3705 90 10

3705 90 90
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6,5

-- Για φωτογραφίες που λαμβάνονται από ταινίες αναστρεφόμενες

3703 20 10

5,3

6,5

Ατελώς

6,5

- Άλλα, για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

3703 20

6,5

- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 610 mm

3703 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Χαρτί, χαρτόνια και υφαντικά, φωτογραφικά, ευαισθητοποιημένα, που δεν έχουν
εκτεθεί στο φως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3703

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5775

-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου

3706 10 10

- Άλλες

-- Με την εγγραφή μόνο του ήχου

3706 90

3706 90 10

Ατελώς
3,5 EUR/100 m

----- 10 mm ή περισσότερο

3706 90 99

Ατελώς

Ατελώς

----- Μικρότερου των 10 mm

---- Άλλες, πλάτους

---- Ταινίες επικαίρων

--- Άλλες θετικές

--- Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας

Ατελώς

5 EUR/100 m

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3706 90 91

3706 90 51

3706 90 31

--- Άλλες θετικές

3706 10 99

-- Άλλες

--- Αρνητικές. Θετικές ενδιάμεσης εργασίας

3706 10 91
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- Με πλάτος 35 mm ή περισσότερο

3706 10

-- Άλλες

Κινηματογραφικές ταινίες, που έχουν εκτεθεί στο φως και έχουν εμφανιστεί, με ή
χωρίς εγγραφή ήχου ή μόνο με εγγραφή ήχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3706

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5776

- Γαλακτώματα για ευαισθητοποίηση των επιφανειών

- Άλλα

3707 10 00

3707 90

6
6

6,5
4,1

--- Άλλα

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 38 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Γραφίτης τεχνητός. Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής. Παρασκευάσματα με βάση
το γραφίτη ή άλλο άνθρακα, με μορφή πολτών, όγκων, πλακιδίων ή άλλων ενδιάμεσων
προϊόντων

- Γραφίτης τεχνητός

- Γραφίτης κολλοειδής ή ημικολλοειδής

-- Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται στο λάδι. Γραφίτης ημικολλοειδής

-- Άλλος

3707 90 30

3707 90 90

38

3801

3801 10 00

3801 20

3801 20 10

3801 20 90
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6

---- Άλλα

3707 90 19

3,6

6

---- Για ταινίες και φωτογραφικές πλάκες

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3707 90 11

--- Για έγχρωμες φωτογραφίες (πολύχρωμες)

-- Υγρά εμφάνισης και στερεοποιητικά

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3707

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5777

3,2
5,7

5
5

Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωικής
προέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωικός άνθρακας

- Άνθρακες ενεργοποιημένοι

- Άλλα

Ταλλέλαιο, έστω και καθαρισμένο

- Ακάθαρτο

- Άλλο

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 3803

- Λιγνιτοθειώδη

- Άλλα

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 ατερπινεόλη ως κύριο συστατικό

3802

3802 10 00

3802 90 00

3803 00

3803 00 10

3803 00 90

3804 00

3804 00 10

3804 00 90

3805
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3,7

- Άλλα

3801 90 00

4,1

Ατελώς

5,3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Ανθρακούχοι πολτοί για ηλεκτρόδια και παρόμοιοι πολτοί για την εσωτερική
επένδυση των κλιβάνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3801 30 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5778

3,7
3,2

3,7
3,4

5
5
4,2
6,5
4,2

-- Αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου

-- Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή
χαρτόμαζας με θειικό άλας

- Άλλα

-- Έλαιο πεύκου

-- Άλλα

Κολοφώνια και ρητινικά οξέα, καθώς και τα παράγωγά τους. Αιθέριο έλαιο
κολοφωνίου και έλαια κολοφωνίου. Γόμες λιωμένες

- Κολοφώνια και ρητινικά οξέα

-- Από νωπές ελαιορρητίνες

-- Άλλα

- Άλατα κολοφωνίου, ρητινικών οξέων ή παραγώγων του κολοφωνίου ή των ρητινικών
οξέων, εκτός από τα άλατα των προσαγωγών (adducts) κολοφωνίου

- Γόμες-εστέρες

- Άλλα

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

3805 10 30

3805 10 90

3805 90

3805 90 10

3805 90 90

3806

3806 10

3806 10 10

3806 10 90

3806 20 00

3806 30 00

3806 90 00

3807 00
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4

-- Τερεβινθέλαιο (νέφτι)

3805 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Τερεβινθέλαιο (νέφτι), αιθέριο έλαιο ξύλου πεύκου ή αιθέριο έλαιο που προκύπτει
κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3805 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5779

- Εμπορεύματα που ορίζονται στη σημείωση 1 των διακρίσεων 1 του παρόντος
κεφαλαίου

3808 50 00

6
6
6
6

--- Με βάση ενώσεις του πυρέθρου

--- Με βάση χλωριωμένους υδρογονάνθρακες

--- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις

--- Με βάση οργανοφωσφορικές ενώσεις

--- Άλλα

-- Μυκητοκτόνα

3808 91 10

3808 91 20

3808 91 30

3808 91 40

3808 91 90

3808 92

6

---- Άλλα

3808 92 20

--- Άλλα

4,6

---- Χαλκούχα παρασκευάσματα

3808 92 10

--- Ανόργανα

6

-- Εντομοκτόνα

3808 91
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Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της
βλάστησης και ρυθμιστικά 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

- Άλλα

4,6

- Άλλα

3807 00 90

6

2,1

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Ξυλόπισσες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3807 00 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5780

6
6
6
6

---- Με βάση βενζιμιδαζόλια

---- Με βάση διαζόλια ή τριαζόλια

---- Με βάση διαζίνες ή μορφολίνες

---- Άλλα

-- Ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών

3808 92 40

3808 92 50

3808 92 60

3808 92 90

3808 93

6
6
6
6
6
6
6,5

---- Με βάση αμίδια

---- Με βάση καρβαμιδικές ενώσεις

---- Με βάση παράγωγα δινιτροανιλινών

---- Με βάση παράγωγα ουριών, ουρακίλες και σουλφονυλοουρίες

---- Άλλα

--- Ανασχετικά της βλάστησης

--- Ρυθμιστικά της ανάπτυξης των φυτών

-- Απολυμαντικά

--- Με βάση τεταρτοταγή άλατα αμμωνίας

3808 93 15

3808 93 17

3808 93 21

3808 93 23

3808 93 27

3808 93 30

3808 93 90

3808 94

3808 94 10
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6

---- Με βάση τριαζίνες

3808 93 13

6

6

---- Με βάση φαινοξυφυτορμόνες

3808 93 11

--- Ζιζανιοκτόνα

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με βάση διθειοκαρβαμιδικές ενώσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3808 92 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5781

6

8,3 + 8.9 EUR/100 kg/net
MAX 12.8
8,3 + 12.4 EUR/100 kg/net
MAX 12.8
8,3 + 15,1 EUR/100 kg/net
MAX 12.8
8,3 + 17,7 EUR/100 kg/net
MAX 12.8

--- Ποντικοφάρμακα

--- Άλλα

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 παρασκευάσματα σταθεροποιητικά της βαφής), των τύπων που
χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία του χαρτιού, στη
βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

- Με βάση αμυλώδεις ύλες

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών κατώτερης του 55 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 55 % και
κατώτερης του 70 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 70 % και
κατώτερης του 83 %

-- Περιεκτικότητας κατά βάρος των υλών αυτών ίσης ή ανώτερης του 83 %

3808 99 10

3808 99 90

3809

3809 10

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90
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-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργία ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες

6,3

6

-- Άλλα

3808 99

3809 91 00

6

--- Άλλα

3808 94 90

- Άλλα

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με βάση ενώσεις αλογόνων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3808 94 20

CN 2008

0

ΔΠ-Άμυλο βύνης κατεργασμένο
(2.000 t)

ΔΠ-Άμυλο βύνης κατεργασμένο
(2.000 t)

ΔΠ-Άμυλο βύνης κατεργασμένο
(2.000 t)

ΔΠ-Άμυλο βύνης κατεργασμένο
(2.000 t)

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5782

5

- Παρασκευάσματα για την επιφανειακή αποξείδωση των μετάλλων. Πολτοί και σκόνες
για συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που αποτελούνται από μέταλλα και άλλα προϊόντα

- Άλλα

-- Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για την επένδυση ή το
παραγέμισμα των ηλεκτροδίων ή των μικρών ράβδων συγκόλλησης

-- Άλλα

Αντικροτικά παρασκευάσματα, ανασχετικά της οξείδωσης, προσθετικά εξουδετέρωσης
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά κατά της
διάβρωσης και άλλα παρασκευασμένα προσθετικά, για ορυκτά λάδια (στα οποία
περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για τους ίδιους
σκοπούς με τα ορυκτά λάδια

3810 10 00

3810 90

3810 90 10

3810 90 90

3811

5,8
5,8

--- Με βάση τον τετρααιθυλιούχο μόλυβδο

--- Άλλα

-- Άλλα

3811 11 10

3811 11 90

3811 19 00

- Προσθετικά για λιπαντικά λάδια

6,5

-- Με βάση ενώσεις του μολύβδου

3811 11
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4,1

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

3810

- Αντικροτικά παρασκευάσματα

6,3

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του δέρματος ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες

3809 93 00

6,5

6,3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία του χαρτιού ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3809 92 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5783

5,8

- Άλλα

Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού». Σύνθετα προϊόντα
για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης
και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών
υλών

- Παρασκευάσματα με την ονομασία «επιταχυντές βουλκανισμού»

- Σύνθετα προϊόντα για την πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

-- Μείγμα αντιδράσεως περιέχον φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-1-ισοπροπυλ-2διμεθυλοπροπυλ-εστέρα και φθαλικό βενζυλ-3-ισοβουτυρυλοξυ-2,2,4-τριμεθυλοπεντυλ-εστέρα

-- Άλλα

- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα για τη
στερεοποίηση του καουτσούκ ή των πλαστικών υλών

3811 90 00

3812

3812 10 00

3812 20

3812 20 10

3812 20 90

3812 30

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5

--- Άλλα

-- Άλλα

Συνθέσεις και γομώσεις για πυροσβεστικές συσκευές. Πυροσβεστικές φιάλες και
βόμβες

Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά μείγματα, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού. Παρασκευάσματα για την αφαίρεση των χρωμάτων επίχρισης
ή των βερνικιών

- Με βάση τον οξικό βουτυλεστέρα

- Άλλα

3812 30 29

3812 30 80

3813 00 00

3814 00

3814 00 10

3814 00 90
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6,5

--- Μίγματα ολιγομερών 1,2-διυδρο-2,2,4-τριμεθυλοκινολίνης

6,5

Ατελώς

3812 30 21

-- Παρασκευάσματα κατά της οξείδωσης

5,8

-- Άλλα

3811 29 00

6,3

5,3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3811 21 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5784

6,5
2,7

6,3
6,3

-- Άλλα

--- Καταλύτης υπό μορφή κόκκων, των οποίων τουλάχιστο το 90 % κατά βάρος έχει
μέγεθος σωματιδίων που δεν υπερβαίνει τα 10 μικρόμετρα, συνιστάμενοι εκ μείγματος
οξειδίων επί ενός υποθέματος πυριτικού μαγνησίου, που περιέχει, κατά βάρος : -20 % ή
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 35 % χαλκό και -2 % ή περισσότερο αλλά όχι
περισσότερο από 3 % βισμούθιο, με φαινομενική πυκνότητα 0,2 περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει το 1,0

--- Άλλα

- Άλλα

-- Καταλύτης που αποτελείται από οξικό αιθυλοτριφαινυλοφωσφόνιο, με μορφή
διαλύματος σε μεθανόλη

-- Άλλα

Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις, άλλες από τα
προϊόντα της κλάσης 3801

Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε μείγματα, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 2707 ή 2902

- Γραμμικό αλκυλοβενζόλιο

- Άλλα

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

3815 19

3815 19 10

3815 19 90

3815 90

3815 90 10

3815 90 90

3816 00 00

3817 00

3817 00 50

3817 00 80

3818 00
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6,5

-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία πολύτιμο μέταλλο ή ένωση πολύτιμου μετάλλου

3815 12 00

Ατελώς

6,5

Ατελώς

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που έχουν σαν ενεργό ουσία το νικέλιο ή ένωση του νικελίου

- Καταλύτες σε υπόθεμα

Υποκινητές αντίδρασης, επιταχυντές αντίδρασης και καταλυτικά παρασκευάσματα,
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3815 11 00

3815

CN 2008

3

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5785

Ατελώς
6,5

6,5
5

Ατελώς

- Άλλα

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

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και υγρά παρασκευασμένα για την αφαίρεση του πάγου

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση
μικροοργανισμών (συμπεριλαμβανομένων των ιών και παρόμοιων οργανισμών) ή
φυτικών, ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων.

Aντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου σε υπόθεμα και παρασκευασμένα
αντιδραστήρια διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα
των κλάσεων 3002 ή 3006. Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

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

3818 00 90

3819 00 00

3820 00 00

3821 00 00

3822 00 00

3823

4,5
2,9

2,9
2,9
2,9
3,8

-- Ελαϊκό οξύ

-- Λιπαρά οξέα ταλλελαίου (ρευστής ρητίνης)

-- Άλλα

--- Αποσταγμένα λιπαρά οξέα

--- Αποστάγματα λιπαρών οξέων

--- Άλλα

- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

3823 12 00

3823 13 00

3823 19

3823 19 10

3823 19 30

3823 19 90

3823 70 00
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5,1

-- Στεατικό οξύ

3823 11 00

- Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά. Όξινα λάδια από εξευγενισμό

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Πυρίτιο ενισχυμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3818 00 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5786

5,3
6,5

6,5
6,5

- Μεταλλικά καρβίδια μη συσσωματωμένα, αναμειγμένα μεταξύ τους ή με μεταλλικά
συνδετικά

- Προσθετικά παρασκευασμένα για τσιμέντα, κονιάματα ή σκυροδέματα

- Κονιάματα και σκυροδέματα, μη πυρίμαχα

-- Σκυρόδεμα έτοιμο για χρησιμοποίηση

-- Άλλα

- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44

3824 30 00

3824 40 00

3824 50

3824 50 10

3824 50 90

3824 60

9.6 + 37,8 EUR/100 kg/net

--- Άλλη

3824 60 19

9,6 + 53,7 EUR/100 kg/net

--- Άλλη

3824 60 99
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- Μείγματα που περιέχουν αλογονωμένα παράγωγα μεθανίου, αιθανίου ή προπανίου:

7,7 + 23 EUR/100 kg/net

--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

3824 60 91

-- Άλλη

7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net

--- Που περιέχει D-μαννίτη σε αναλογία κατώτερη ή ίση του 2 % κατά βάρος, η οποία
υπολογίζεται στην περιεκτικότητά του σε D-γλυκιτόλη

3824 60 11

-- Σε υδατικό διάλυμα

6,5

- Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου

3824 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και
παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών (στα οποία περιλαμβάνονται
και εκείνα που αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3824

CN 2008

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

ΔΠ-Μανιτόλη σορβιτόλη (100 t)

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5787

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5

-- Που περιέχουν βρωμοχλωροδιφθορομεθάνιο, βρωμοτριφθορομεθάνιο και
διβρομοτετραφθοροαιθάνες

-- Που περιέχουν υδροβρωμοφθοράνθρακες (HBFC)

-- Που περιέχουν υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), που περιέχουν ή όχι
υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC) αλλά δεν περιέχουν
χλωροφθοράνθρακες (CFC)

-- Που περιέχουν τετραχλωράνθρακα

-- Που περιέχουν 1,1,1-τριχλωροαιθάνιο (μεθυλικό χλωροφόρμιο)

-- Που περιέχουν βρωμομεθάνιο (μεθυλοβρωμίδιο) ή βρωμοχλωρομεθάνιο

-- Που περιέχουν υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), αλλά όχι
χλωροφθοράνθρακες (CFC) ή υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC)

-- Άλλα

3824 72 00

3824 73 00

3824 74 00

3824 75 00

3824 76 00

3824 77 00

3824 78 00

3824 79 00

6,5

-- Που περιέχουν πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια (PCT) ή
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB)

3824 82 00
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6,5

-- Που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου)·

3824 81 00

- Μείγματα και παρασκευάσματα που περιέχουν οξιράννη (οξείδιο του αιθυλενίου),
πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), πολυχλωροδιφαινύλια (PCB), πολυχλωροτριφαινύλια
(PCT) ή φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν χλωροφθοράνθρακες (CFC), που περιέχουν ή όχι
υδρoχλωρoφθoράvθρακες (HCFC), υπερφθοράνθρακες (PFC) ή υδροφθοράνθρακες
(HFC)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3824 71 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5788

6,5
6
5,1
3,2
6,5
6,5

-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου, με εξαίρεση τα σουλφονικά άλατα πετρελαίου
μετάλλων αλκαλίων, αμμωνίου ή αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα λαδιών
ασφαλτούχων ορυκτών, θειοφαινικά και τα άλατα αυτών

-- Ιοντοανταλλάκτες

-- Απορροφητικές συνθέσεις για την τελείωση του κενού στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή
τις ηλεκτρικές λυχνίες

-- Πυρολιγνίτες (ασβεστίου κλπ.) Τρυγικό ασβέστιο ακατέργαστο. Κιτρικό ασβέστιο
ακατέργαστο

-- Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο νερό άλατά τους και οι εστέρες τους

-- Παρασκευάσματα κατά της σκουριάς, που περιέχουν αμίνες ως ενεργά στοιχεία

-- Διαλυτικά και αραιωτικά ανόργανα μείγματα, για βερνίκια και παρόμοια προϊόντα

3824 90 10

3824 90 15

3824 90 20

3824 90 25

3824 90 30

3824 90 35

3824 90 40
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---- Ενδιάμεσα προϊόντα λαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της παρασκευής αντιβιοτικών,
που προέρχονται από τη ζύμωση των Streptomyces tenebrarius, αποξηραμένα ή μη,
προοριζόμενα για την παρασκευή φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση της κλάσης 3004

Ατελώς

6,5

--- Μείγματα μονο-, δι- και τριεστέρων λιπαρών οξέων της γλυκερίνης
(γαλακτωματοποιητές λιπαρών σωμάτων)

3824 90 55

3824 90 61

6,5

--- Παρασκευάσματα για τη γαλβανοπλαστική

3824 90 50

--- Προϊόντα και παρασκευάσματα που χρησιμοποιούνται για φαρμακευτικούς ή
χειρουργικούς σκοπούς

6,5

--- Αποκολλητικά παρασκευάσματα και παρόμοια

3824 90 45

-- Άλλα

5,7

- Άλλα

3824 90

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν φωσφορικό τρις(2,3-διβρωμοπροπυλο)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3824 83 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5789

6,5
6,5

--- Βοηθητικά προϊόντα του είδους εκείνων που χρησιμοποιούνται στα χυτήρια (άλλα
από εκείνα που αναφέρονται στη διάκριση 3824 10 00)

--- Παρασκευάσματα άφλεκτα, αδιάβροχα και άλλα, που χρησιμοποιούνται για την
προστασία των κατασκευών

3824 90 65

3824 90 70

6,5

6,5
6,5
6,5

---- Άλλα

Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών και δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Αστικά απορρίμματα. Λυματολάσπη.
Άλλα απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του παρόντος κεφαλαίου

- Αστικά απορρίμματα

- Λυματολάσπη

- Κλινικά απορρίμματα

3824 90 97

3825

3825 10 00

3825 20 00

3825 30 00

-- Αλογονωμένα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1362

6,5

---- Μονοαλκυλεστέρες λιπαρών οξέων, που περιέχουν κατ' όγκον 96,5 % ή
περισσότερο σε εστέρες (FAMAE)

3824 90 91

6,5

Ατελώς

---- 3-(1-Aιθυλο-1-μεθυλοπροπυλ)ισοξαζολ-5-υλαμίνη, με μορφή διαλύματος σε
τολουόλιο

3824 90 85

3825 41 00

Ατελώς

---- Μείγμα αμινών λαμβανομένων εκ διμερισμένων λιπαρών οξέων, μοριακού
βάρους 520 ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 550

3824 90 80

- Απορρίμματα οργανικών διαλυτών

Ατελώς

---- Πλακίδια από νιοβικό λίθιο, μη ενισχυμένα

3824 90 75

--- Άλλα

6,5

---- Άλλα

3824 90 64

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Ενδιάμεσα προϊόντα εκ της παρασκευής αλάτων μονενσίνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3824 90 62

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5790

6,5

- Απορρίμματα διαλυμάτων (λικέρ) αποσκωρίωσης για μέταλλα, υδραυλικών υγρών,
υγρών για φρένα και αντιψυκτικών υγρών

3825 50 00

6,5

5
6,5

-- Άλλα

- Άλλα

-- Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια για τον καθαρισμό των αερίων

-- Άλλα

ΤΜΗΜΑ VII - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΥΛΕΣ. ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 39 - ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ
ΥΛΕΣ

3825 69 00

3825 90

3825 90 10

3825 90 90

VII

39

6,5

- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας κατώτερης του 0,94

-- Πολυαιθυλένιο γραμμικό

-- Άλλο

- Πολυαιθυλένιο πυκνότητας ίσης ή ανώτερης του 0,94

3901 10

3901 10 10

3901 10 90

3901 20
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6,5

Πολυμερή του αιθυλενίου, σε αρχικές μορφές

3901

I. ΑΡΧΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ

6,5

-- Που περιέχουν κυρίως οργανικά συστατικά

3825 61 00

- Άλλα απορρίμματα των χημικών ή συναφών βιομηχανιών

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3825 49 00

CN 2008

3

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5791

6,5
6,5

Ατελώς
Ατελώς

6,5
6,5
6,5

-- Άλλα

- Συμπολυμερή του αιθυλενίου και του οξικού βινυλίου

- Άλλα

-- Ρητίνη ιονομερής που συνίσταται από άλας τριπολυμερούς αιθυλενίου, ακρυλικού
ισοβουτυλίου και μεθακρυλικού οξέος

-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές
αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο
στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του
κεφαλαίου 39

-- Άλλα

Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε αρχικές μορφές

- Πολυπροπυλένιο

- Πολυϊσοβουτυλένιο

- Συμπολυμερή του προπυλενίου

- Άλλα

-- Συμπολυμερές σε όγκους του τύπου Α-Β-Α, από πολυστυρόλιο, συμπολυμερές
αιθυλενίου-βουτυλενίου και πολυστυρόλιο, που περιέχει, κατά βάρος, 35 % ή λιγότερο
στυρόλιο, σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του
κεφαλαίου 39

3901 20 90

3901 30 00

3901 90

3901 90 10

3901 90 20

3901 90 90

3902

3902 10 00

3902 20 00

3902 30 00

3902 90

3902 90 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1364

Ατελώς

-- Πολυαιθυλένιο σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β)
του κεφαλαίου 39, με πυκνότητα 0,958 ή περισσότερο σε θερμοκρασία 23 °C και που
περιέχει : -50 mg/kg ή λιγότερο αργίλιο, -2 mg/kg ή λιγότερο ασβέστιο, -2 mg/kg ή
λιγότερο χρώμιο, -2 mg/kg ή λιγότερο σίδηρο, -2 mg/kg ή λιγότερο νικέλιο, -2 mg/kg ή
λιγότερο τιτάνιο, και -8 mg/kg ή λιγότερο βανάδιο, που προορίζεται για την παρασκευή
χλωροσουλφονωμένου πολυαιθυλενίου

3901 20 10

Ατελώς

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

3

3

3

3

0

0

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5792

-- Άλλα

Πολυμερή του στυρολίου, σε αρχικές μορφές

3902 90 90

3903

6,5

Ατελώς
Ατελώς

- Συμπολυμερή του ακρυλονιτριλίου-βουταδιενίου-στυρολίου (ABS)

- Άλλα

-- Συμπολυμερή αποκλειστικά από αλλυλική αλκοόλη και στυρόλιο, που έχουν δείκτη
ακετυλίου τουλάχιστον 175

-- Πολυστυρόλιο βρωμιωμένο περιεκτικότητας κατά βάρος σε βρώμιο όχι κατώτερης
από 58 % και όχι ανώτερης από 71 %, με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη
σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου αυτού

-- Άλλα

Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών, σε αρχικές
μορφές

- Πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου), μη αναμειγμένο με άλλες ουσίες

3903 30 00

3903 90

3903 90 10

3903 90 20

3903 90 90

3904

3904 10 00
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6,5

- Συμπολυμερή του στυρολίου-ακρυλονιτριλίου (SAN)

3903 20 00

- Άλλο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

6,5

-- Άλλο

3903 19 00

6,5

6,5

6,5

-- Που μπορεί να διογκωθεί

3903 11 00

- Πολυστυρόλιο

Ατελώς

-- Πολυ(βουτ-1-ένιο), συμπολυμερή του βουτενίου-1 και του αιθυλενίου που περιέχουν
κατά βάρος 10 % ή λιγότερο αιθυλένιο, ή μείγματα πολυ(βουτ-1-ενίου),
πολυαιθυλενίου ή/και πολυπροπυλενίου που περιέχουν κατά βάρος 10 % ή λιγότερο
πολυαιθυλένιο ή/και 25 % ή λιγότερο πολυπροπυλένιο, σε μια από τις μορφές που
αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39

3902 90 20

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

3

3

0

0

3

3

0

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5793

6,5
6,5

- Συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου και του οξικού βινυλίου

- Άλλα συμπολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

- Πολυμερή του χλωριούχου βινυλιδενίου

-- Συμπολυμερή χλωριούχου βινυλιδενίου και ακρυλονιτριλίου με μορφή διογκουμένων
σφαιρών με διάμετρο 4 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 20 μικρόμετρα

-- Άλλα

3904 30 00

3904 40 00

3904 50

3904 50 10

3904 50 90

--- Άλλα

- Άλλα

Πολυμερή του οξικού βινυλίου ή άλλων εστέρων του βινυλίου, σε αρχικές μορφές.
Άλλα πολυμερή του βινυλίου, σε αρχικές μορφές

3904 69 90

3904 90 00

3905

6,5

-- Άλλο

3905 19 00

- Συμπολυμερή του οξικού βινυλίου

6,5

-- Σε υδατική διασπορά

3905 12 00
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6,5

--- Πολυ(φθορίδιο τον βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη
σημείωση 6 στοιχείο β) του κεφαλαίου 39

3904 69 10

- Πολυ(οξικό βινύλιο)

6,5

-- Άλλα

3904 69

Ατελώς

-- Πολυτετραφθοριοαιθυλένιο
6,5

6,5

3904 61 00

- Πολυμερή φθοριούχα

6,5

-- Πλαστικοποιημένο

3904 22 00

Ατελώς

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μη πλαστικοποιημένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3904 21 00

CN 2008

0

0

3

3

0

3

3

0

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5794

6,5

- Πολυ(βινυλική αλκοόλη), έστω και αν περιέχει μη υδρολυμένες οξικές ομάδες

3905 30 00

Ατελώς

--- Πολυ(φορμάλη βινυλίου), σε μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6
στοιχείο β) του κεφαλαίου 39, με μοριακό βάρος 10 000 ή περισσότερο αλλά που δεν
υπερβαίνει τα 40 000, που περιέχει, κατά βάρος: -9,5 % ή περισσότερο αλλά όχι
περισσότερο από 13 % ακετυλομάδες που υπολογίζονται σε οξικό βινύλιο, και -5 % ή
περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 6,5 % υδροξύλια που υπολογίζονται σε
βινυλική αλκοόλη

--- Άλλα

Πολυμερή ακρυλικά, σε αρχικές μορφές

- Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

- Άλλα

-- Πολυ [N-(3-υδροξυϊμινο-1,1-διμεθυλοβουτυλ)ακρυλαμίδιο] βινυλική αλκοόλη

-- Συμπολυμερές μεθακρυλικού 2-διισοπροπυλαμινοαιθυλεστέρος και μεθακρυλικού
δεκυλεστέρα, με μορφή διαλύματος σε Ν,Ν-διμεθυλακεταμίδιο, που περιέχει, κατά
βάρος, 55 % ή περισσότερο συμπολυμερές

3905 99 10

3905 99 90

3906

3906 10 00

3906 90

3906 90 10

3906 90 20
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Ατελώς

-- Άλλα

3905 99

6,5

6,5

Ατελώς

-- Συμπολυμερή

3905 91 00

6,5

6,5

-- Άλλα

3905 29 00

- Άλλα

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σε υδατική διασπορά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3905 21 00

CN 2008

0

0

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5795

5

6,5

-- Συμπολυμερές ακρυλικού μεθυλίου, αιθυλενίου και ενός μονομερούς που περιέχει
μια μη τελική καρβοξυλική ομάδα ως υποκατάστατο, που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή
περισσότερο ακρυλικό μεθύλιο, έστω και αναμειγμένο με διοξείδιο του πυριτίου

-- Άλλα

Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε αρχικές μορφές.
Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι
πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές

- Πολυακετάλες

- Άλλοι πολυαιθέρες

3906 90 60

3906 90 90

3907

3907 10 00

3907 20

3907 20 91
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--- Συμπολυμερές 1-χλωρο-2,3-εποξυπροπανίου και αιθυλενοξειδίου

Ατελώς

6,5

---- Άλλες

3907 20 29

-- Άλλα

6,5

6,5

---- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100

--- Άλλες

--- Πολυαιθυλενογλυκόλες

3907 20 21

3907 20 11

Ατελώς

-- Προϊόντα πολυμερισμού ακρυλικού οξέος με μεθακρυλικό αλκυλεστέρα και με
μικρές ποσότητες άλλων μονομερών, προς χρήση ως επιβαρυντικού μέσου για την
παρασκευή χρωστικών υλών για τυπωμένα υφάσματα

3906 90 50

-- Πολυαιθεροαλκοόλες

Ατελώς

-- Συμπολυμερή ακρυλονιτριλίου και ακρυλικού μεθυλίου τροποποιημένα διά
πολυβουταδιεν-ακρυλονιτριλίου (NBR)

3906 90 40

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Συμπολυμερή ακρυλικού οξέος και ακρυλικού 2-αιθυλεξυλίου, που περιέχει, κατά
βάρος, 10 % ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 11 % ακρυλικό 2-αιθυλεξύλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3906 90 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5796

6,5
6,5
6,5

6,5
6,5
6,5

- Ρητίνες-εποξείδια

- Πολυανθρακικά άλατα

- Ρητίνες-αλκύδια

- Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

-- Με ιξώδες μεγαλύτερο ή ίσο του 78 ml/g

-- Άλλό

- Πολυ(γαλακτικό οξύ)

3907 30 00

3907 40 00

3907 50 00

3907 60

3907 60 20

3907 60 80

3907 70 00

--- Άλλοι

-- Άλλοι

3907 91 90

3907 99

3907 99 91

---- Άλλα

3907 99 19
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---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικόαιθυλένιο)

--- Άλλα

---- Πολυ(ναφθαλένιο-2,6-δικαρβοξυλικόαιθυλένιο)

3907 99 11

Ατελώς

6,5

Ατελώς

6,5

--- Ρευστοί

3907 91 10

--- Με δείκτη υδροξυλίου μικρότερο ή ίσο του 100

6,5

-- Μη κορεσμένοι

3907 91

- Άλλοι πολυεστέρες

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3907 20 99

CN 2008

0

3

0

0

0

3

3

3

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5797

6,5
6,5
6,5
6,5

6,5
6,5

- Άλλα

Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε αρχικές μορφές

- Ρητίνες ουρεϊκές. Ρητίνες θειουρίας

- Ρητίνες μελαμινικές

- Άλλες ρητίνες αμινικές

- Ρητίνες φαινολικές

- Πολυουρεθάνες

-- Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 2,2'-(tert-βουτυλιμίνο), διαιθανόλη και
διισοκυανικό 4,4'-μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, με μορφή διαλύματος σε Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο που περιέχει κατά βάρος 50 % ή περισσότερο πολυμερές

-- Άλλα

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

3908 90 00

3909

3909 10 00

3909 20 00

3909 30 00

3909 40 00

3909 50

3909 50 10

3909 50 90

3910 00 00

3911
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6,5

- Πολυαμίδιο-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ή -6,12

3908 10 00

Ατελώς

6,5

Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές

3908

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3907 99 98

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5798

- Άλλα

3911 90

--- Πολυ(θειο-1,4-φαινυλένιο)

--- Άλλα

3911 90 13

3911 90 19

--- Άλλα

Κυτταρίνη και τα χημικά της παράγωγα, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές

3911 90 99

3912

6,5

-- Πλαστικοποιημένες

- Νιτρικές κυτταρίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα κολλόδια)
-- Μη πλαστικοποιημένες

3912 12 00

3912 20
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6,5

-- Μη πλαστικοποιημένες

3912 11 00

- Οξικές κυτταρίνες

Ατελώς

--- Υδρογονωμένα συμπολυμερή βινυλοτολουολίου και α-μεθυλοστυρολίου

3911 90 93

6,5

Ατελώς

--- Συμπολυμερές π-κρεσόλης και διβινυλοβενζολίου, με μορφή διαλύματος σε Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο που περιέχει, κατά βάρος, 50 % ή περισσότερο πολυμερές

6,5

Ατελώς

3911 90 91

-- Άλλα

--- Πολυ(οξυ-1,4-φαινυλενοσουλφονυλο-1,4-φαινυλενοξυ-ισοπροπυλιδενο-1,4φαινυλένιο) με μια από τις μορφές που αναφέρονται στη σημείωση 6 στοιχείο β) του
κεφαλαίου αυτού

3911 90 11

3,5

6,5

- Ρητίνες πετρελαίου, ρητίνες κουμαρόνης, ρητίνες ινδενίου, ρητίνες κουμαροϊνδενίου
και πολυτερπένια

3911 10 00

-- Προϊόντα πολυμερισμού, ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά
τροποποιημένα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5799

6,5

-- Πλαστικοποιημένες

3912 20 90

6,5
6,5

--- Άλλα

- Άλλα

-- Εστέρες της κυτταρίνης

-- Άλλα

Πολυμερή φυσικά (π.χ. αλγινικό οξύ) και πολυμερή φυσικά τροποποιημένα (π.χ.
σκληρυμένες πρωτεΐνες, χημικά παράγωγα του φυσικού καουτσούκ), που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε αρχικές μορφές

- Αλγινικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του

- Άλλα

Ιοντοανταλλάκτες με βάση τα πολυμερή των κλάσεων 3901 μέχρι 3913, σε αρχικές
μορφές

3912 39 80

3912 90

3912 90 10

3912 90 90

3913

3913 10 00

3913 90 00

3914 00 00
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5

--- Υδροξυπροπυλοκυτταρίνη

3912 39 20

Γραμμική αύξηση σε 5 έτη.

6,5

--- Αιθυλοκυτταρίνη

3912 39 10

(1)

6,4

-- Άλλοι

3912 39

6,5

Ατελώς

6,5

-- Καρβοξυμεθυλοκυτταρίνη και τα άλατά της

3912 31 00

6,5

6

--- Άλλες

3912 20 19

- Αιθέρες κυτταρίνης

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Κολλόδια και σελλοειδίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3912 20 11

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής κατάργησης

5800

6,5
6,5

- Από πολυμερή του στυρoλίου

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

- Από άλλες πλαστικές ύλες

3915 20 00

3915 30 00

3915 90

6,5

6,5
6,5

-- Άλλα

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

- Από πολυμερή του αιθυλενίου

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

-- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

-- Άλλα

3915 90 90

3916

3916 10 00

3916 20

3916 20 10

3916 20 90
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6,5

--- Άλλα

3915 90 18

6,5

6,5

--- Από πολυμερή του προπυλενίου

3915 90 11

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

6,5

- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3915 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Απορρίμματα, ξέσματα και θραύσματα, από πλαστικές ύλες

ΙΙ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ, ΞΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΡΑΥΣΜΑΤΑ. ΗΜΙΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3915

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5801

6,5
6,5
6,5

--- Από πολυαμίδια

--- Από ρητίνες-εποξείδια

--- Άλλα

3916 90 13

3916 90 15

3916 90 19

6,5

5,3
6,5

-- Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, αρμοί), από πλαστικές
ύλες

- Τεχνητά έντερα από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές πλαστικές ύλες

-- Από σκληρυμένες πρωτεΐνες

-- Από κυτταρινικές πλαστικές ύλες

3916 90 90

3917

3917 10

3917 10 10

3917 10 90

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

3917 21 10
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-- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3917 21

6,5

6,5

--- Άλλα

3916 90 59

- Σωλήνες κάθε είδους, άκαμπτοι

6,5

--- Από πολυμερή του προπυλενίου

3916 90 51

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Από πολυεστέρες

-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

- Από άλλες πλαστικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3916 90 11

3916 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5802

6,5

6,5

6,5

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

--- Άλλοι

-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

--- Άλλοι

-- Από άλλες πλαστικές ύλες

3917 22 10

3917 22 90

3917 23

3917 23 10

3917 23 90

3917 29

6,5

--- Άλλοι

3917 29 90
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-- Σωλήνες κάθε είδους εύκαμπτοι, που μπορούν να αντέξουν τουλάχιστον σε πίεση 27,6 MPa

6,5

6,5

---- Άλλοι

3917 29 19

3917 31 00

6,5

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

3917 29 15

- Άλλοι σωλήνες κάθε είδους

6,5

---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά
τροποποιημένα

3917 29 12

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

6,5

-- Από πολυμερή του προπυλενίου

3917 22

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 21 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5803

6,5
6,5
6,5

----- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

----- Άλλα

---- Άλλοι

3917 32 35

3917 32 39

3917 32 51

6,5
6,5

---- Άλλοι

-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, με εξαρτήματα

-- Άλλοι

3917 32 99

3917 33 00

3917 39

6,5
6,5

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Άλλοι

3917 39 15

3917 39 19
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6,5

---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά
τροποποιημένα

3917 39 12

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

6,5

---- Τεχνητά έντερα

3917 32 91

--- Άλλοι

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Από πολυμερή του αιθυλενίου

---- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά
τροπoποιημένα

--- Χωρίς συγκόλληση και σε μήκος που υπερβαίνει τη μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας
τομής, έστω και κατεργασμένοι στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένοι

-- Άλλοι, μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες, χωρίς εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 32 31

3917 32 10

3917 32

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5804

6,5

6,5
6,5
6,5

- Εξαρτήματα

Επενδύσεις δαπέδων από πλαστικές ύλες, έστω και αυτοκόλλητες, σε κυλίνδρους ή με μορφές
πλακιδίων ή πλακών. Επενδύσεις τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες που καθορίζονται στη
σημείωση 9 του κεφαλαίου αυτού

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

-- Που αποτελούνται από ένα εμποτισμένο υπόθεμα, επιχρισμένο ή καλυμμένο με πολυ(χλωρίδιο
του βινυλίου)

-- Άλλα

- Από άλλες πλαστικές ύλες

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, λουρίδες, μεμβράνες και άλλες επίπεδες μορφές, αυτοκόλλητα, από
πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους

- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

3917 40 00

3918

3918 10

3918 10 10

3918 10 90

3918 90 00

3919

3919 10

6,3
6,3
6,3

--- Από μη πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλα

3919 10 13

3919 10 15

3919 10 19
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6,5

---- Άλλα

3919 10 38

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

6,5

---- Από πολυεστέρες

3919 10 31

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

-- Άλλα

6,3

--- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

3919 10 11

-- Ταινίες στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη
βουλκανισμένο

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3917 39 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5805

6,5

--- Άλλα

- Άλλα

-- Κατεργασμένα διαφορετικά από την κατεργασία στην επιφάνεια ή κομμένα σε σχήμα άλλο
από τετράγωνο ή ορθογώνιο

3919 10 90

3919 90

3919 90 10

6,5

---- Άλλα

3919 90 38

6,5

--- Άλλα

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη
ενισχυμένες ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε με υπόθεμα, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες
πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα

- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3919 90 90

3920

3920 10

---- Κατώτερης του 0,94

--- Από πολυαιθυλένιο πυκνότητας
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6,5

---- Άλλα

3919 90 69

-- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,125 mm

6,5

---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

3919 90 61

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

6,5

---- Από πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, πολυεστέρες αλλυλικούς ή άλλους
πολυεστέρες

3919 90 31

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροπoποιημένα

-- Άλλα

6,5

---- Άλλα

3919 10 69

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Από πλαστικοποιημένο πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου) ή από πολυαιθυλένιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3919 10 61

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5806

6,5
6,5
6,5

------ Τυπωμένα

---- Ίσης ή ανώτερης του 0,94

--- Άλλα

3920 10 27

3920 10 28

3920 10 40

--- Άλλα

- Από πολυμερή του προπυλενίου

3920 10 89

3920 20

6,5

--- Άλλα

3920 20 29
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--- Ταινίες πλάτους που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 20 mm των τύπων που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία

-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,10 mm

6,5

--- Διαξονικού προσανατολισμού

6,5

3920 20 21

-- Πάχους που δεν υπεβαίνει τα 0,10 mm

--- Συνθετικός χαρτοπολτός, υπό μορφή υγρών φύλλων, που αποτελείται από μη συνδεδεμένα
ινίδια από πολυαιθυλένιο, αναμειγμένα ή μη με ίνες κυτταρίνης σε ποσότητα όχι ανώτερη του
15 %, που περιέχει σαν παράγοντα ύγρανσης πολυ(βινυλική αλκοόλη) διαλυμένη σε νερό

3920 10 81

Ατελώς

6,5

------- Άλλα

3920 10 26

-- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,125 mm

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

------- Εκτατές μεμβράνες

------ Όχι τυπωμένα

----- Άλλα

----- Φύλλο πολυαιθυλενίου με πάχος 20 μικρομέτρων ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει
τα 40 μικρόμετρα, για την κατασκευή φωτοανθεκτικών φιλμ για ημιαγωγούς ή τυπωμένα
κυκλώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 10 24

3920 10 23

ΣΟ 2008

3

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5807

6,5
6,5
6,5

---- Άλλες

--- Άλλα

- Από πολυμερή του στυρολίου

3920 20 79

3920 20 90

3920 30 00

6,5
6,5

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 1 mm

-- Άλλα

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 1 mm

3920 43 90

3920 49

3920 49 10

3920 49 90

-- Άλλα

--- Συμπολυμερή ακρυλικών και μεθακρυλικών εστέρων, με μορφή μεμβράνης με πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα

--- Άλλα

3920 59

3920 59 10

3920 59 90
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- Από πολυανθρακικά, από ρητίνες-αλκύδια, από πολυεστέρες αλλυλικούς ή από άλλους
πολυεστέρες

-- Από πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο)

3920 51 00

6,5

Ατελώς

6,5

6,5

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 1 mm

3920 43 10

- Από πολυμερή ακρυλικά

6,5

-- Που περιέχουν κατά βάρος τουλάχιστον 6 % πλαστικοποιητές

3920 43

- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Ταινίες διακοσμητικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 20 71

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5808

-- Από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο)

3920 62

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ατελώς

6,5
6,5
6,5
6,5

---- Φύλλα από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 100 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά που
δεν υπερβαίνει τα 150 μικρόμετρα, προοριζόμενα για την κατασκευή φωτοπολυμερών
τυπογραφικών πλακών

---- Άλλα

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 0,35 mm

-- Από μη κορεσμένους πολυεστέρες

-- Από άλλους πολυεστέρες

3920 62 13

3920 62 19

3920 62 90

3920 63 00

3920 69 00

6,5

6,3
6,5
6,5

--- Από φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου
των 0,75 mm

--- Άλλα

-- Από οξική κυτταρίνη

--- Μεμβράνες σε ρόλους ή σε ταινίες για την κινηματογραφία ή τη φωτογραφία

--- Φύλλα, μεμβράνες, ταινίες ή λουρίδες, περιελιγμένα ή όχι, πάχους κατώτερου των 0,75 mm

--- Άλλα

3920 71 10

3920 71 90

3920 73

3920 73 10

3920 73 50

3920 73 90
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6,5

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

3920 71

- Από κυτταρίνη ή από τα χημικά παράγωγά της

Ατελώς

---- Μεμβράνες από πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο), με πάχος 72 μικρόμετρα ή περισσότερο αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 79 μικρόμετρα, προοριζόμενες να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
εύκαμπτων μαγνητικών δίσκων

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

3920 62 11

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm

-- Από πολυανθρακικά άλατα

3920 61 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5809

6,5

--- Άλλα

3920 79 90

6,5
6,5

-- Από αμινικές ρητίνες

-- Από φαινολικές ρητίνες

-- Από άλλες πλαστικές ύλες

3920 93 00

3920 94 00

3920 99

---- Άλλα

3920 99 28

Ατελώς
Ατελώς

6,5
6,5

---- Ιοντοανταλλακτικές μεμβράνες, από φθοριωμένες πλαστικές ύλες, που προορίζονται να
χρησιμοποιούνται σε χλωρο-αλκαλικά ηλεκτρολυτικά στοιχεία

---- Φύλλα από πολυ(βινυλική αλκοόλη), διαξονικού προσανατολισμού, μη επιχρισμένη, με
πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm, που περιέχει, κατά βάρος, 97 % ή περισσότερο
πολυ(βινυλική αλκοόλη)

---- Άλλα

--- Άλλα

3920 99 53

3920 99 55

3920 99 59

3920 99 90
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Ατελώς

---- Φύλλα από πολυφθοριούχο βινύλιο

6,5

3920 99 51

--- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

---- Ταινίες και λωρίδες από πολυϊμίδιο, μη επιχρισμένες ή επικαλυμμένες μόνο με πλαστικές
ύλες

3920 99 21

Ατελώς

6,5

-- Από πολυαμίδια

3920 92 00

--- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

6,1

-- Από πολυ(βουτυράλη βινυλίου)

3920 91 00

- Από άλλες πλαστικές ύλες

5,7

--- Από βουλκανισμένη ίνα

3920 79 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από άλλα παράγωγα της κυτταρίνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3920 79

ΣΟ 2008

3

3

0

0

0

3

0

3

3

3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5810

6,5

6,5
6,5
6,5
6,5

-- Από πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου

-- Από πολυουρεθάνες

--- Εύκαμπτα

--- Άλλα

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

-- Από άλλες πλαστικές ύλες

- Άλλα

3921 12 00

3921 13

3921 13 10

3921 13 90

3921 14 00

3921 19 00

3921 90

6,5
6,5

---- Άλλα

--- Από φαινολικές ρητίνες

3921 90 19

3921 90 30

6,5
6,5

----- Άλλες

---- Άλλες

3921 90 43

3921 90 49
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6,5

----- Κάτω από μεγάλη πίεση, με διακοσμητική στρώση στη μία ή και στις δύο πλευρές

3921 90 41

---- Με αλλεπάλληλες στρώσεις

--- Από αμινικές ρητίνες

6,5

---- Από φύλλα και πλάκες κυματοειδείς

3921 90 11

--- Από πολυεστέρες

-- Από προϊόντα πολυμερισμού ανακατάταξης ή συμπύκνωσης, έστω και χημικά τροποποιημένα

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από πολυμερή του στυρολίου

- Προϊόντα κυψελώδη

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες από πλαστικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3921 11 00

3921

ΣΟ 2008

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5811

6,5
6,5
6,5

Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, λεκάνες αποχωρητηρίου και τα
καθίσματα και τα καλύμματά τους, καζανάκια αποχωρητηρίου και παρόμοια είδη υγιεινής και
καθαριότητας, από πλαστικές ύλες

- Μπανιέρες, ντουσιέρες, νεροχύτες και νιπτήρες

- Καθίσματα και καλύμματα για λεκάνες αποχωρητηρίου

- Άλλα

Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες
διατάξεις κλεισίματος, από πλαστικές ύλες

- Κουτιά, κιβώτια, θήκες και παρόμοια είδη

3922

3922 10 00

3922 20 00

3922 90 00

3923

3923 10 00

6,5
6,5

6,5
6,5

-- Από άλλες πλαστικές ύλες

--- Από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

--- Άλλα

- Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια και παρόμοια είδη

-- Χωρητικότητας που δεν υπερβαίνει τα 2 l

-- Χωρητικότητας που υπερβαίνει τα 2 l

3923 29

3923 29 10

3923 29 90

3923 30

3923 30 10

3923 30 90

6,5

-- Από πολυμερή του αιθυλενίου

3923 21 00
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6,5

-- Άλλα

3921 90 90

- Σάκοι, σακουλάκια, τσαντάκια και χωνιά

6,5

-- Από προϊόντα πολυμερισμού προσθήκης

3921 90 60

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3921 90 55

ΣΟ 2008

0

0

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5812

6,5
6,5

6,5
6,5

- Πώματα, καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος

-- Καψούλια πωματίσματος ή επιπωματίσματος

-- Άλλα

- Άλλα

-- Δίχτυα με σωληνωτή μορφή

-- Άλλα

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή καλλωπισμού, από
πλαστικές ύλες

- Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα

- Άλλα

3923 50

3923 50 10

3923 50 90

3923 90

3923 90 10

3923 90 90

3924

3924 10 00

3924 90

6,5

-- Άλλα

Είδη εξοπλισμού για κατασκευές, από πλαστικές ύλες, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

- Δεξαμενές, μεγάλα βαρέλια, κάδοι και ανάλογα δοχεία, με περιεκτικότητα που ξεπερνάει
τα 300 l

3924 90 90

3925

3925 10 00
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6,5

--- Άλλα

3924 90 19

6,5

6,5

--- Σφουγγάρια

3924 90 11

-- Από αναγεννημένη κυτταρίνη

6,5

-- Άλλα

3923 40 90

6,5

5,3

-- Καρούλια και παρόμοια υποστηρίγματα για την περιτύλιξη των φωτογραφικών και
κινηματογραφικών ταινιών και μεμβρανών ή λουρίδων, ταινιών κ.λπ., που αναφέρονται στις
κλάσεις 8523

3923 40 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3923 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5813

6,5
6,5

6,5
6,5

6,5
6,5

-- Εξαρτήματα και διακοσμητικά προσαρτήματα που προορίζονται να ενσωματωθούν στις
πόρτες, τα παράθυρα, τα κατώφλια, τους τοίχους ή σε άλλα μέρη του κτιρίου

-- Αγωγοί ηλεκτρικών καλωδίων

-- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από άλλες ύλες των
κλάσεων 3901 μέχρι 3914

- Είδη γραφείου και σχολικά είδη

- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος στα οποία περιλαμβάνονται τα είδη γαντοποιΐας (τα
κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

- Διακοσμητικά προσαρτήματα για έπιπλα, αμαξώματα ή παρόμοια

- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

- Άλλα

-- Διάτρητα καλάθια για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο των υπονόμων

3925 90 10

3925 90 20

3925 90 80

3926

3926 10 00

3926 20 00

3926 30 00

3926 40 00

3926 90

3926 90 50

6,5
6,5

--- Κατασκευασμένα από φύλλα

--- Άλλα

3926 90 92

3926 90 97
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6,5

- Άλλα

3925 90

-- Άλλα

6,5

- Παραθυρόφυλλα, στορ (στα οποία περιλαμβάνονται και τα βενετσιάνικα στορ) και παρόμοια
είδη, και τα μέρη τους

3925 30 00

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

3925 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5814

Καουτσούκ φυσικό, μπαλάτα, γουταπέρκα, guayule, chicle και ανάλογες φυσικές γόμες, σε
αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

- Λατέξ από φυσικό καουτσούκ, έστω και προβουλκανισμένο

4001

4001 10 00

Ατελώς
Ατελώς

-- 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 4001 με προϊόντα της κλάσης
αυτής, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

4001 29 00

4001 30 00

4002

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε γαλάκτωμα (ESBR), σε μπάλες

--- Συμπολυμερή κατά συστάδες από στυρόλιο-βουταδιένιο-στυρόλιο, που παράγονται με
πολυμερισμό σε διάλυμα (SBS, θερμοπλαστικά ελαστομερή) σε μορφή σβώλων, κόκκων ή
σκόνης

--- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο, που παράγεται με πολυμερισμό σε διάλυμα (S-SBR)
σε μπάλες

4002 19

4002 19 10

4002 19 20

4002 19 30
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Ατελώς

-- Λατέξ

4002 11 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Καουτσούκ με ειδική τεχνική επεξεργασία (TSNR)

4001 22 00

- Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR). Καουτσούκ από στυρόλιο-βουταδιένιο
καρβοξυλικό (XSBR)

Ατελώς

-- Φύλλα καπνιστά

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4001 21 00

- Καουτσούκ φυσικό σε άλλες μορφές

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 40 - ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5815

Ατελώς

- Καουτσούκ από βουταδιένιο (BR)

4002 20 00

Ατελώς

-- Άλλα

4002 39 00

Ατελώς

-- Άλλα

4002 49 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Καουτσούκ από ισοπρένιο (IR)

- Καουτσούκ από αιθυλενο-προπυλενο-διένιο μη συνδυασμένο (EPDM)

- Μείγματα των προϊόντων της κλάσης 4001 με προϊόντα της κλάσης αυτής

4002 60 00

4002 70 00

4002 80 00

-- Άλλα

--- Προϊόντα τροποποιημένα με την ενσωμάτωση πλαστικών υλών

--- Άλλα

4002 99

4002 99 10

4002 99 90
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-- Λατέξ

4002 91 00

Ατελώς

2,9

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

4002 59 00

- Άλλα

Ατελώς

-- Λατέξ

4002 51 00

- Καουτσούκ από ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο (NBR)

Ατελώς

-- Λατέξ

4002 41 00

- Καουτσούκ από χλωροπρένιο (χλωροβουταδιένιο) (CR)

Ατελώς

-- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR)

4002 31 00

- Καουτσούκ από ισοβουτένιο-ισοπρένιο (βουτύλιο) (IIR). Καουτσούκ από ισοβουτένιοισοπρένιο αλογονωμένο (CIIR ή BIIR)

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4002 19 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5816

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Απορρίμματα, θραύσματα και ξέσματα από μη σκληρυμένο καουτσούκ, έστω και σε σκόνη ή σε
κόκκους

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

- Καουτσούκ με προσθήκη αιθάλης του άνθρακα ή πυρίτιο

- Διαλύματα. Διασπορές άλλες από εκείνες της διάκρισης 4005 10

4004 00 00

4005

4005 10 00

4005 20 00

Ατελώς

- Είδη καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση των επισώτρων

- Άλλα

Νήματα και σχοινιά από βουλκανισμένο καουτσούκ

Πλάκες, φύλλα, ταινίες, ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από καουτσούκ βουλκανισμένο,
μη σκληρυμένο

4006 10 00

4006 90 00

4007 00 00

4008

4008 21

2,9

-- Άλλα

4008 19 00

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

- Από καουτσούκ μη κυψελώδες

3

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4008 11 00
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Ατελώς

Άλλες μορφές (π.χ. ράβδοι, σωλήνες, είδη καθορισμένης μορφής) και είδη (π.χ. δίσκοι,
δακτύλιοι) από καουτσούκ μη βουλκανισμένο

4006

- Από καουτσούκ κυψελώδες

Ατελώς

-- Άλλα

4005 99 00

3

Ατελώς

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

4005 91 00

- Άλλα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Καουτσούκ αναγεννημένο σε αρχικές μορφές ή σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4003 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5817

3
2,9

--- Άλλα

-- Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους από βουλκανισμένο καουτσούκ μη σκληρυμένο, έστω και εφοδιασμένοι
με τα εξαρτήματά τους (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, φλάντζες)

4008 21 90

4008 29 00

4009

3

-- Με εξαρτήματα

4009 12 00

3

-- Με εξαρτήματα

4009 22 00

3

-- Με εξαρτήματα

4009 32 00

Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο

4010
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3

-- Με εξαρτήματα

4009 42 00

- Μεταφορικοί ιμάντες

3

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 41 00

- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες

3

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 31 00

- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με υφαντικές ύλες

3

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 21 00

- Ενισχυμένοι ή αλλιώς συνδυασμένοι μόνο με μέταλλο

3

-- Χωρίς εξαρτήματα

4009 11 00

- Μη ενισχυμένοι ούτε αλλιώς συνδυασμένοι με άλλες ύλες

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4008 21 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5818

6,5
6,5

-- Ενισχυμένοι μόνο με υφάνσιμες ύλες

-- Άλλοι

4010 12 00

4010 19 00

6,5

6,5

6,5
6,5
6,5

4,5
4,5

-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 180 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 240 cm

-- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια
υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 150 cm

-- Ατέρμονοι σύγχρονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, των οποίων η εξωτερική περιφέρεια
υπερβαίνει τα 150 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 198 cm

-- Άλλοι

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

-- Με δείκτη φορτίου μικρότερο ή ίσο του 121

-- Με δείκτη φορτίου μεγαλύτερο του 121

4010 33 00

4010 34 00

4010 35 00

4010 36 00

4010 39 00

4011

4011 10 00

4011 20

4011 20 10

4011 20 90
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6,5

-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής χωρίς χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

4010 32 00

4,5

6,5

-- Ατέρμονοι ιμάντες μετάδοσης κίνησης, τραπεζοειδούς διατομής, με χαραγές, των οποίων η
εξωτερική περιφέρεια υπερβαίνει τα 60 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 180 cm

4010 31 00

- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ενισχυμένοι μόνο με μέταλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4010 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5819

4,5
4

-- Για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 33 cm

-- Άλλα

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

4011 40 20

4011 40 80

4011 50 00

4

4

4

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού
και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση των 61
cm

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού
και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm

-- Άλλα

4011 62 00

4011 63 00

4011 69 00

4

4

4

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού
και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο μικρότερη ή ίση
των 61 cm

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα και μηχανήματα έργων πολιτικού μηχανικού
και βιομηχανικών χειρισμών, για στεφάνια τροχών (ζάντες) με διάμετρο άνω των 61 cm

-- Άλλα

4011 93 00

4011 94 00

4011 99 00
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4

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα

4011 92 00

- Άλλα

4

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για γεωργικά και δασικά οχήματα και μηχανήματα

4011 61 00

- Άλλα, με πέλματα αγκιστρωτά, τρακτερωτά ή παρόμοια

4,5

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες

4011 40

4,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4011 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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4,5
4,5
4,5
4,5

2,5
2,5
4

4
4
4
4

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία ή φορτηγά

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

-- Άλλα

- Επίσωτρα μεταχειρισμένα

- Άλλα

-- Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα (ημισυμπαγή)

-- Πέλματα για επίσωτρα με πιεσμένο αέρα

-- Εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών (τιράντες)

Αεροθάλαμοι, από καουτσούκ

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αυτοκίνητα τύπου break και τα αγωνιστικά), λεωφορεία ή φορτηγά

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αυτοκίνητα του τύπου break και τα αγωνιστικά)

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λεωφορεία και φορτηγά

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα

- Άλλα

4012 12 00

4012 13 00

4012 19 00

4012 20 00

4012 90

4012 90 20

4012 90 30

4012 90 90

4013

4013 10

4013 10 10

4013 10 90

4013 20 00

4013 90 00
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4,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για επιβατικά αυτοκίνητα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα αυτοκίνητα του τύπου «break» και τα αγωνιστικά)

- Επίσωτρα αναγομωμένα

Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχειρισμένα, από καουτσούκ. Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα,
πέλματα επισώτρων με πιεσμένο αέρα και εσωτερικές προστατευτικές ταινίες ελαστικών
(τιράντες), από καουτσούκ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4012 11 00

4012

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5821

-- Άλλα

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη γαντοποιΐας (τα
κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα γάντια χωρίς
υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) από καουτσούκ
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, για κάθε χρήση

4014 90 90

4015

--- Άλλα

- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από καουτσούκ βουλκανισμένο μη σκληρυμένο

- Από καουτσούκ κυψελώδες

4015 19 90

4015 90 00

4016

4016 10 00

2,5
2,5

-- Επενδύσεις δαπέδου και ποδοτάπητες

-- Γομολάστιχες

4016 91 00

4016 92 00
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5

--- Γάντια για οικιακή χρήση

4015 19 10

- Άλλα

2,7

-- Άλλα

4015 19

3,5

2,7

-- Για τη χειρουργική

4015 11 00

2

Ατελώς

-- Θηλές, θήλαστρα και παρόμοια είδη για βρέφη

4014 90 10

- Είδη γαντοποιΐας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και
τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

Ατελώς

- Άλλα

4014 90

Ατελώς

- Προφυλακτικά

4014 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Είδη υγιεινής ή φαρμακείου (στα οποία περιλαμβάνονται και τα θήλαστρα), από καουτσούκ
βουλκανισμένο, μη σκληρυμένο, έστω και με μέρη από σκληρυμένο καουτσούκ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4014

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5822

2,5

-- Άλλα είδη φουσκωτά

-- Άλλα

--- Σύνδεσμοι διαστολής

4016 95 00

4016 99

4016 99 20

2,5

----- Άλλα

4016 99 58

2,5

Ατελώς
Ατελώς

----- Άλλα

Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα. Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο

- Καουτσούκ σκληρυμένο (π.χ. εβονίτης) σε κάθε μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα και θραύσματα

- Τεχνουργήματα από καουτσούκ σκληρυμένο

4016 99 99

4017 00

4017 00 10

4017 00 90
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2,5

----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια

4016 99 91

---- Άλλα

2,5

----- Ελαστικά-μεταλλικά τεμάχια

4016 99 52

---- Για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8701 μέχρι 8705

--- Άλλα

2,5

-- Προφυλακτήρες από κτυπήματα, έστω και φουσκωτοί, για την προσόρμηση πλοίων

4016 94 00

2,5

2,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σύνδεσμοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4016 93 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5823

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μόνοπλων
(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

- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 8 kg όταν είναι
ξερά, 10 kg όταν έχουν αλατιστεί ξερά και 16 kg όταν είναι νωπά, αλατισμένα σε υγρή
κατάσταση ή αλλιώς διατηρημένα

-- Νωπά

-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

-- Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

-- Άλλα

- Δέρματα ολόκληρα ακατέργαστα, με βάρος κατά μονάδα που υπερβαίνει τα 16 kg

-- Νωπά

-- Αλατισμένα σε υγρή κατάσταση

-- Αποξεραμένα ή ξερά αλατισμένα

-- Άλλα

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνεται και δέρμα βοδινό (croupons), μισό δέρματος βοδινού (demicroupons) και πλευρές

4101

4101 20

4101 20 10

4101 20 30

4101 20 50

4101 20 90

4101 50

4101 50 10

4101 50 30

4101 50 50

4101 50 90

4101 90 00
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Ατελώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 41 - ΔΕΡΜΑΤΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ)

41

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΤΜΗΜΑ VIII - ΔΕΡΜΑΤΑ, ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ
ΤΙΣ ΥΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

VIII

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5824

Ατελώς

-- Αρνιών

-- Άλλων προβατοειδών

4102 10 10

4102 10 90

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

Άλλα ακατέργαστα δέρματα (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 β) και γ) του κεφαλαίου αυτού

- Ερπετών

- Χοιροειδών

- Άλλα

-- Αιγοειδών

-- Άλλα

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των
βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς
παρασκευασμένα

4102 29 00

4103

4103 20 00

4103 30 00

4103 90

4103 90 10

4103 90 90

4104
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- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

Ατελώς

-- Διατηρημένα με διατηρητικά διαλύματα

4102 21 00

- Αποτριχωμένα ή χωρίς μαλλί

Ατελώς

- Με το μαλλί τους

4102 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4102

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5825

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

4104 11 10

5,5

---- Άλλα

-- Άλλα

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

4104 11 90

4104 19

4104 19 10

5,5

---- Άλλα

4104 19 90
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Ατελώς

----- Άλλα

4104 19 59

- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

Ατελώς

----- Δέρματα ολόκληρα, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια
(2,6 m²)

4104 19 51

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Άλλα

Ατελώς

----- Άλλα

4104 11 59

Ατελώς

Ατελώς

----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια
(2,6 m²)

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4104 11 51

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Άλλα

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την
τριχωτή πλευρά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4104 11

ΣΟ 2008

5

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5826

---- Άλλα

4104 41 19

-- Άλλα

4104 49
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---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,
καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια
φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

Ατελώς

5,5

---- Άλλα

4104 41 90

4104 49 11

6,5

----- Άλλα

4104 41 59

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

6,5

----- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών, με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει
τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

6,5

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4104 41 51

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Άλλα

---- Μικρών αγελάδων της Ινδίας (kips), ολόκληρα ή έστω και χωρίς το κεφάλι και τα πόδια,
καθαρού βάρους, κατά τεμάχιο, κατώτερου ή ίσου των 4,5 kg, απλώς δεψασμένα με τη βοήθεια
φυτικών ουσιών, έστω και αν έχουν υποστεί άλλες επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος. Που παρουσιάζονται με την
τριχωτή πλευρά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4104 41 11

4104 41

ΣΟ 2008

0

0

3

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5827

5,5

2
2

---- Άλλα

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά
μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

-- Μη σχισμένα κατά μήκος

-- Σχισμένα κατά μήκος

- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

-- Προβάτων μεικτού γένους της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες
επεξεργασίες, αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την
κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα

4104 49 90

4105

4105 10

4105 10 10

4105 10 90

4105 30

4105 30 10

Δέρματα αποτριχωμένα άλλων ζώων και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη
κατεργασμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

4106

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1400

2

--- Σχισμένα κατά μήκος

4105 30 99

- Αιγοειδών

2

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

4105 30 91

-- Άλλα

6,5

----- Άλλα

4104 49 59

Ατελώς

6,5

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Δέρματα ολόκληρα με επιφάνεια κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια
(2,6 m²)

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Άλλα

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4104 49 51

4104 49 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5828

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

--- Κατσικιών της Ινδίας, φυτικής πρόδεψης, έστω και αν έχουν υποστεί ορισμένες επεξεργασίες,
αλλά που πρόδηλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, όπως έχουν, για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα

--- Άλλα

4106 22

4106 22 10

4106 22 90

2

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

--- Σχισμένα κατά μήκος

- Ερπετών

-- Που έχουν υποστεί φυτική πρόδεψη

-- Άλλα

4106 32

4106 32 10

4106 32 90

4106 40

4106 40 10

4106 40 90
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2

--- Σχισμένα κατά μήκος

4106 31 90

- Άλλα

2

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

4106 31 10

2

Ατελώς

2

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

2

4106 31

- Χοιροειδών

2

--- Σχισμένα κατά μήκος

4106 21 90

Ατελώς

2

--- Μη σχισμένα κατά μήκος

4106 21 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4106 21

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5829

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή,
βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, αποτριχωμένα, έστω
και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

4107

6,5
6,5

---- Άλλα

--- Άλλα

-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

4107 11 19

4107 11 90

4107 12

6,5

---- Άλλα

4107 12 19

6,5

---- Μονόπλων

-- Άλλα

4107 12 99

4107 19
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5,5

---- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

4107 12 91

--- Άλλα

6,5

---- Box-calf

4107 12 11

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

6,5

---- Box-calf

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος

4107 11 11

4107 11

2

-- Σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα)

4106 92 00

- Δέρματα ολόκληρα

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου και του wet-blue)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4106 91 00

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5830

6,5
6,5

--- Δέρματα ολόκληρα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών), με επιφάνεια
κατά μονάδα που δεν υπερβαίνει τα 28 τετραγωνικά πόδια (2,6 m²)

--- Άλλα

4107 19 10

4107 19 90

6,5

5,5
6,5

6,5
6,5
3,5

3,5
2
2

--- Για πέλματα υποδημάτων

--- Άλλα

-- Που παρουσιάζονται με την τριχωτή πλευρά

--- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Μονόπλων

-- Άλλα

--- Βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών)

--- Μονόπλων

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή,
προβατοειδών, αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης 4114

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση· δέρματα περγαμηνοειδή,
άλλων ζώων, αποτριχωμένα, και δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη και δέρματα
περγαμηνοειδή, αποτριχωμένων ζώων, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από εκείνα της
κλάσης 4114

- Αιγοειδών

- Χοιροειδών

- Ερπετών

4107 91 10

4107 91 90

4107 92

4107 92 10

4107 92 90

4107 99

4107 99 10

4107 99 90

4112 00 00

4113

4113 10 00

4113 20 00

4113 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1403

6,5

-- Με την τριχωτή πλευρά ολόκληρη, μη σχισμένα κατά μήκος

4107 91

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ταινίες

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

3

3

3

0

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5831

2,5
2,5

2,5
Ατελώς

- Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα
αγριοκάτσικου)

-- Προβατοειδών

-- Άλλων ζώων

- Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες,
έστω και περιτυλιγμένα. Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα
παρασκευασμένα, ή από ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
κατασκευή τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

- Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή
ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα

- Αποκόμματα και άλλα απορρίμματα από δέρματα ή από δέρματα παρασκευασμένα, ή από
ανασχηματισμένο δέρμα, που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή
τεχνουργημάτων από δέρμα. Πριονίδι, σκόνη και αλεύρι από δέρμα

4114 10

4114 10 10

4114 10 90

4114 20 00

4115

4115 10 00

4115 20 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1404

2,5

Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται και το συνδυασμένο δέρμα
αγριοκάτσικου). Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλλωμένα

4114

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4113 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5832

-- Με εξωτερική επιφάνεια από πλαστικές ή υφαντικές ύλες

4202 12

---- Άλλα

--- Από καλουπωμένη πλαστική ύλη

4202 12 19

4202 12 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1405

--- Από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνεται και η βουλκανισμένη κυτταρίνη

---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

4202 12 11

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Άλλα

4202 11 90

4202 11

4202

4202 11 10

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

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 42 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑ. ΕΙΔΗ ΣΕΛΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ. ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΔΙΟΥ, ΣΑΚΙΔΙΑ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΤΕΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

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, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα διατροφής και ποτά, 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
μεγαλύτερο μέρος, από αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί
- Μπαούλα, βαλίτσες και βαλιτσάκια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη
καλλωπισμού και τα βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια
-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα
βερνικωμένο (λουστρίνι)
--- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

4201 00 00

42

ΣΟ 2008

5,2

9,7

9,7

3

3

2,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

3

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5833

5,7
3,7

-- Άλλα

--- Από αλουμίνιο

--- Από άλλες ύλες

4202 19

4202 19 10

4202 19 90

3,7

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Από υφαντικές ύλες

-- Άλλα

4202 22 10

4202 22 90

4202 29 00

3,7

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

--- Από υφαντικές ύλες

-- Άλλα

4202 32 10

4202 32 90

4202 39 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1406

3,7

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες

4202 32

- Άλλα

9,7

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα
βερνικωμένο (λουστρίνι)

4202 31 00

3

3,7

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες

4202 22

- Είδη που συνήθως φέρονται στην τσέπη ή σε σακίδιο χεριού

9,7

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα
βερνικωμένο (λουστρίνι)

4202 21 00

3

3,7

---- Άλλα

4202 12 99

- Σακίδια χεριού, έστω και με λουρί συγκράτησης από τον ώμο, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα χωρίς λαβή

3,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Βαλιτσάκια για έγγραφα, χαρτοφύλακες γενικά και παρόμοια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4202 12 91

ΣΟ 2008

0

0

3

0

0

0

3

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5834

3

--- Άλλα

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φύλλα πλαστικών υλών ή από υφαντικές ύλες

4202 91 80

4202 92

6,7
9,7

---- Θήκες για μουσικά όργανα

---- Άλλα

4202 92 15

4202 92 19

3,7

-- Άλλα

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

- Ενδύματα

4202 99 00

4203

4203 10 00

-- Άλλα

--- Προστατευτικά για όλα τα επαγγέλματα

4203 29

4203 29 10

--- Άλλα

-- Ειδικά για τον αθλητισμό

4203 21 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1407

- Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και
τα γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

2,7

---- Άλλα

4202 92 98

9

9

4

2,7

---- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

4202 92 91

--- Από υφαντικές ύλες

9,7

---- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

4202 92 11

--- Από φύλλα πλαστικών υλών

3

--- Σάκοι ταξιδιού, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι ράχης και σάκοι για είδη αθλητισμού

4202 91 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με εξωτερική επιφάνεια από φυσικό δέρμα, από ανασχηματισμένο δέρμα ή από δέρμα
βερνικωμένο (λουστρίνι)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4202 91

ΣΟ 2008

5

5

0

0

0

0

3

0

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5835

7
5
5

---- Άλλα

- Ζώνες, στρατιωτικές ζώνες και λουριά

- Άλλα εξαρτήματα της ένδυσης

Άλλα τεχνουργήματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

4203 29 99

4203 30 00

4203 40 00

4205 00

3
2,5
1,7

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

- Άλλα

Τεχνουργήματα από έντερα, από μεμβράνες, από ζωικές κύστεις ή από τένοντες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 43 - ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΙΚΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΓΟΥΝΟΔΕΡΜΑΤΑ

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 4101, 4102 ή 4103

- Βιζόν, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

- Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή παρόμοια,
αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή
πόδια

- Αλεπούδων, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

4205 00 19

4205 00 90

4206 00 00

43

4301

4301 10 00

4301 30 00

4301 60 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1408

2

-- Ιμάντες μετάδοσης κίνησης ή μεταφοράς

4205 00 11

- Για τεχνικές χρήσεις

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Για άνδρες και αγόρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4203 29 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5836

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλων

- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή
γουνοδερμάτων

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές,
πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα), που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή
έχουν συναρμολογηθεί (χωρίς προσθήκη άλλων υλών), άλλα από εκείνα της κλάσης 4303

4301 80 70

4301 90 00

4302

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

--- Καστόρων

--- Μοσχοπόντικων

--- Αλεπούδων

--- Κουνελιών ή λαγών

4302 19

4302 19 10

4302 19 20

4302 19 30

4302 19 35

2,2
2,2

---- Άλλων

--- Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων

4302 19 49

4302 19 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1409

2,2

---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες
(κυανότριχες)

4302 19 41

--- Φώκιας ή οταρίας (otaries)

Ατελώς

-- Βιζόν

4302 11 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Άγριων αιλουροειδών

4301 80 50

- Γουνοδέρματα ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια, που δεν έχουν
συναρμολογηθεί

Ατελώς

-- Μαρμότων (murmel)

4301 80 30

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα γουνοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ουρές ή πόδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4301 80

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5837

--- Άλλων

- Κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν
συναρμολογηθεί

- Γουνοδέρματα ολόκληρα και τα κομμάτια και απορρίμματά τους, που έχουν συναρμολογηθεί

-- Δέρματα με την ονομασία «επιμηκυνθέντα»

4302 19 95

4302 20 00

4302 30

4302 30 10

2,2
2,2

--- Μοσχοπόντικων

--- Αλεπούδων

4302 30 41

4302 30 45

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1410

---- Από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες λοφοφόρους φώκιες
(κυανότριχες)

2,2

2,2

--- Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή
παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ

4302 30 31

4302 30 51

2,2

--- Κουνελιών ή λαγών

4302 30 25

--- Φώκιας ή οταρίας (otaries)

2,2

--- Βιζόν

2,7

4302 30 21

-- Άλλα

2,2

---- Άλλα

4302 19 80

Ατελώς

2,2

---- Αρνιών με την ονομασία «αστρακάν», «breitschwanz», «καρακιούλ», «persianer» ή
παρόμοια, αρνιών της Ινδίας, Κίνας, Μογγολίας ή του Θιβέτ

4302 19 75

Ατελώς

2,2

--- Άγριων αιλουροειδών

4302 19 70

--- Προβατοειδών

2,2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Μαρμότων (murmel)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4302 19 60

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5838

2,2

3,7
3,7
3,7
3,2

--- Άλλων

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από γουνοδέρματα

- Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης

-- Από γουνοδέρματα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες (λευκότριχες) ή νεογέννητες
λοφοφόρους φώκιες (κυανότριχες)

-- Άλλα

- Άλλα

Τεχνητά γουνοδέρματα και είδη από τεχνητά γουνοδέρματα

ΤΜΗΜΑ IX - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ
ΞΥΛΟ.ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ
ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ Ή ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 44 - ΞΥΛΕΙΑ, ΞΥΛΟΚΑΡΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΞΥΛΟ

Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές. Ξυλεία
σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια. Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και
συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

- Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές

4302 30 95

4303

4303 10

4303 10 10

4303 10 90

4303 90 00

4304 00 00

IX

44

4401

4401 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1411

2,2

--- Άγριων αιλουροειδών

4302 30 71

- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια

2,2

--- Θαλάσσιων ενυδρίδων ή μυοκαστόρων

4302 30 61

Ατελώς

2,2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4302 30 55

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5839

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Πριονίδια, απορρίμματα και θραύσματα ξύλου, έστω και συσσωματωμένα σε μορφή
κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές

-- Πριονίδια

-- Άλλα

Ξυλοκάρβουνα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάρβουνα από κελύφη ή καρύδια), έστω και
συσσωματωμένα.

- Από μπαμπού

- Άλλα

Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή
ορθογωνισμένη

- Που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης

- Άλλη, κωνοφόρων

4401 30

4401 30 10

4401 30 90

4402

4402 10 00

4402 90 00

4403

4403 10 00

4403 20

Ατελώς

--- Άλλη

4403 20 39

-- Άλλη

Ατελώς

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

4403 20 31

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1412

Ατελώς

--- Άλλη

4403 20 19

-- Από πεύκη του είδους Pinus silvestris L.

Ατελώς

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

4403 20 11

-- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des
Vosges) (Abies alba Mill.)

Ατελώς

-- Άλλη από των κωνοφόρων

4401 22 00

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Κωνοφόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4401 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5840

Ατελώς

--- Okoumé

--- Sipo

--- Άλλη

4403 49 20

4403 49 40

4403 49 95

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Άλλη

-- Οξιάς (Fagus spp.)

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Άλλη

-- Άλλη

--- Λεύκας

4403 91 10

4403 91 90

4403 92

4403 92 10

4403 92 90

4403 99

4403 99 10

Ατελώς

Ατελώς

-- Βελανιδιάς (Quercus spp.)

4403 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1413

0

Ατελώς

--- Acajou Αφρικής, iroko και sapelli

4403 49 10

- Άλλη

0

Ατελώς

-- Άλλη

4403 49

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

4403 41 00

Ατελώς

Ατελώς

--- Άλλη

4403 20 99

- Άλλα, από την τροπική ξυλεία που κατονομάζεται στη σημείωση 1 των διακρίσεων του
παρόντος κεφαλαίου

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4403 20 91

ΣΟ 2008

5841

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Κλάδοι κατά μήκος σχισμένοι για βαρελοστέφανα. Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από
ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος. Ξυλεία απλώς χοντροπελεκημένη ή
στρογγυλεμένη, όχι όμως κατεργασμένη με τόρνο, ούτε καμπυλωμένη, ούτε με άλλο τρόπο
επεξεργασμένη, για ράβδους, ομπρέλες, λαβές εργαλείων ή παρόμοια. Ξυλεία σε σχίζες, λεπίδες,
ταινίες και παρόμοια

- Κωνοφόρων

- Άλλη από των κωνοφόρων

Ξυλόμαλλο (άχυρο ξύλου). Ξυλάλευρο

Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι

- Μη εμποτισμένοι

- Άλλοι

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, πάχους που
υπερβαίνει τα 6 mm

- Κωνοφόρων

-- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

4404

4404 10 00

4404 20 00

4405 00 00

4406

4406 10 00

4406 90 00

4407

4407 10

4407 10 15

--- Πλανισμένη

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1414

Ατελώς

--- Άλλη

4403 99 95

-- Άλλη

Ατελώς

---- Άλλη

4403 99 59

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Στρογγύλη ξυλεία πρίσεως

--- Σημύδας

--- Ευκαλύπτου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4403 99 51

4403 99 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5842

Ατελώς
Ατελώς

---- Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

---- Άλλη

4407 10 33

4407 10 38

Ατελώς

---- Άλλη

4407 10 98

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 21 10

-- Virola, Imbuia και Balsa

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 22

4407 22 10

---- Πλανισμένη

---- Άλλα

4407 22 91

4407 22 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1415

---- Άλλη

4407 21 99

--- Άλλα

---- Πλανισμένη

4407 21 91

--- Άλλη

-- Μαόνι (mahogany) (Swietenia spp.)

4407 21

Ατελώς

2

2,5

Ατελώς

2

2,5

Ατελώς

---- Από πεύκη του είδους Pinus sylvestris L.

4407 10 93

- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου αυτού

Ατελώς

---- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des
Vosges) (Abies alba Mill.)

4407 10 91

--- Άλλη

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Από ελάτη του είδους Picea abies Karst. ή από οδοντωτή ελάτη (sapin argenté, sapin des
Vosges) (Abies alba Mill.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 10 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5843

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 25 10

---- Άλλη

-- White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti και alan

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 25 90

4407 26

4407 26 10

-- Sapelli

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 27

4407 27 10

---- Πλανισμένη

---- Άλλα

-- Iroko

4407 27 91

4407 27 99

4407 28

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1416

---- Άλλη

4407 26 90

--- Άλλα

2,5

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 26 50

Ατελώς

2

2,5

Ατελώς

2

---- Πλανισμένη

2,5

4407 26 30

--- Άλλη

2,5

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 25 50
Ατελώς

2

---- Πλανισμένη

2,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4407 25 30

--- Άλλη

-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 25

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5844

---- Άλλα

-- Άλλη

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 28 99

4407 29

4407 29 15

2,5

----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 29 45

4407 29 83

----- Πλανισμένη

2

Ατελώς

------ Άλλη

4407 29 68

---- Άλλη

Ατελώς

------ Azobé

4407 29 61

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1417

2

------ Άλλη

4407 29 25

----- Άλλη

2

------ Από παλίσανδρο (palissandre) του Para, palissandre de Rio και palissandre de Rose

2,5

Ατελώς

2

2,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4407 29 20

----- Πλανισμένη

---- Acajou Αφρικής, azobé, dibétou, kapur, keruing, ilomba, jelutong, jongkong, kempas, limba,
makoré, mansonia, merbau, obeche, okoumé, παλίσανδρος (palissandre) του Rio, palissandre de
Para, palissandre de Rose, ramin, sipo, teak και tiama,

--- Άλλη

---- Πλανισμένη

--- Άλλα

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 28 91

4407 28 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5845

----- Άλλη

4407 29 95

--- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 91 15

Ατελώς
Ατελώς

---- Άλλη

-- Οξιάς (Fagus spp.)

-- Από σφένδαμνο (Acer spp.)

--- Πλανισμένη; Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

4407 91 90

4407 92 00

4407 93

4407 93 10

--- Πλανισμένη; Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

4407 94 10

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1418

-- Από κερασιά (Prunus spp.)

4407 94

4407 94 91

---- Άλλα

4407 93 99

--- Άλλa

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 93 91

--- Άλλα

Ατελώς

----- Άλλη

4407 91 39

2,5

Ατελώς

Ατελώς

2,5

Ατελώς

Ατελώς

----- Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

Ατελώς

Ατελώς

2,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4407 91 31

---- Πλανισμένη

--- Άλλη

-- Βελανιδιάς (Quercus spp.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 91

- Άλλη

----- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 29 85

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5846

-- Από μελία (Fraxinus spp.)

--- Πλανισμένη; Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με
ελαφρόπετρα

4407 95

4407 95 10

---- Άλλα

-- Άλλη

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 95 99

4407 99

4407 99 20

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 99 40

Ατελώς
Ατελώς

----- Από τροπική ξυλεία

----- Άλλη

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται με τεμαχισμό
ξυλείας σε απανωτές στρώσεις), φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα πλακέ) ή για
παρόμοια ξυλεία σε επανωτές φύλλα και άλλη ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος, κομμένη
εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση, πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

4407 99 96

4407 99 98

4408

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1419

Ατελώς

----- Λεύκας

2,5

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

2,5

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4407 99 91

---- Άλλη

---- Πλανισμένη

4407 99 25

--- Άλλη

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

4407 95 91

--- Άλλα

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4407 94 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5847

--- Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 31 11

4,9
6

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα

---- Άλλη

-- Άλλων

4408 31 25

4408 31 30

4408 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1420

--- Των παρακάτω απαριθμουμένων τροπικών ξύλων: acajou Αφρικής, limba, μαόνι (mahogany)
(Swietenia spp.), obeche, okoumé, sapelli, sipo, palissandre de Para, παλίσανδρος (palissandre)
του Rio, palissandre de Rose, virola και white lauan

4

---- Πλανισμένη

4408 31 21

--- Άλλη

-- Dark red meranti, light red meranti και meranti bakau

4408 31

4,9

4

---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 10 99

- Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 1 του κεφαλαίου
αυτού

4

Ατελώς

---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

--- Άλλη

--- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4408 10 93

4408 10 91

-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 10 15

-- Άλλη

- Κωνοφόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4408 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5848

-- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 90 15

4408 90 35

- Άλλων

4408 90

--- Άλλη

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1421

--- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

-- Άλλη

4

------ Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 39 95

Ατελώς

3

4

Ατελώς

3

------ Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

----- Άλλη

----- Σανιδάκια που προορίζονται για την κατασκευή μολυβιών

---- Άλλη

---- Πλανισμένη. Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και
πλανισμένη ή λειασμένη με ελαφρόπετρα

4408 39 85

4408 39 70

4408 39 55

6

------ Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 39 35

--- Άλλων

6

4

4,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

----- Άλλη

----- Πλανισμένη

---- Άλλη

---- Λειασμένη με ελαφρόπετρα. Κολλημένη με εγκάρσια συνένωση, έστω και πλανισμένη ή
λειασμένη με ελαφρόπετρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4408 39 31

4408 39 21

4408 39 15

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5849

Ατελώς
Ατελώς

Ξυλεία (στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα, μη
συναρμολογημένα) με καθορισμένη μορφή (με εξοχές γλωσσίδια, αυλάκια, εντομές,
πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια) σ' όλο το μήκος μιας ή
περισσοτέρων από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες ή άκρα έστω και πλανισμένη, λειασμένη με
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

- Κωνοφόρων

-- Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες,
καθρέπτες και παρόμοια είδη

-- Άλλοι

4409

4409 10

4409 10 11

4409 10 18

-- Άλλα

--- Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές, για πλαίσια (κορνίζες) για πίνακες, φωτογραφίες,
καθρέπτες και παρόμοια είδη

4409 29

4409 29 10

Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την ονομασία "oriented strand board"
(OSB) και παρόμοιες πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα "waferboard"),από
ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές
συνδετικές ύλες

4410

--- Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα

4410 11 10
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-- Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια

4410 11

7

Ατελώς

---- Άλλα

4409 29 99

- Από ξύλο

Ατελώς

---- Σανίδες και πηχάκια για δάπεδα, μη συναρμολογημένα

Ατελώς

4409 29 91

--- Άλλα

-- Από μπαμπού

4409 21 00

Ατελώς

4

---- Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm

4408 90 95

- Άλλη από των κωνοφόρων

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με πάχος που δεν υπερβαίνει το 1 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4408 90 85

ΣΟ 2008

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5850

7
7

7
7
7
7

--- Επιφανειακώς καλυμμένα από πλάκες ή φύλλα διακοσμητικά με απανωτές στρώσεις από
πλαστική ύλη

--- Άλλες

-- Πετάσματα με την ονομασία «oriented strand board» (OSB)

--- Ακατέργαστες ή απλώς λειασμένες με ελαφρόπετρα

--- Άλλα

-- Άλλα

- Άλλα

Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και συσσωματωμένες με
ρητίνες ή άλλα οργανικά συνδετικά

4410 11 50

4410 11 90

4410 12

4410 12 10

4410 12 90

4410 19 00

4410 90 00

4411

7
7

--- Άλλες

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 9 mm

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλες

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 9 mm

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411 12 90

4411 13

4411 13 10

4411 13 90

4411 14

4411 14 10
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7

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411 12 10

7

7

-- Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm

4411 12

- Πλάκες-διαφράγματα μέσης πυκνότητας (MDF)

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Επιφανειακώς καλυμμένα από χαρτί εμποτισμένο με μελαμίνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4410 11 30

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5851

7
7

7
7

-- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,5 g/ cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλες

-- Πυκνότητας που δεν υπερβαίνει τα 0,5 g/cm³

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

--- Άλλες

Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά
και παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα

- Από μπαμπού

4411 93

4411 93 10

4411 93 90

4411 94

4411 94 10

4411 94 90

4412

4412 10 00

--- Που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από τα παρακάτω
απαριθμούμενα τροπικά ξύλα: acajou Αφρικής, dark red meranti, light red meranti, limba, μαόνι
(mahogany) (Swietenia spp.), obeche, okoumé, παλίσανδρος (palissandre) του Para, palissandre
de Rio, palissandre de Rose, sapelli, sipo, virola και white lauan

4412 31 10
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-- Με μία τουλάχιστον εξωτερική στρώση από τροπική ξυλεία που περιλαμβάνεται στη
σημείωση 1 των διακρίσεων του παρόντος κεφαλαίου

4412 31

- Άλλη ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), που αποτελούνται
αποκλειστικά από φύλλα ξύλου (εκτός από μπαμπού) καθένα από τα οποία έχει πάχος που δεν
υπερβαίνει τα 6 mm:

7

--- Άλλες

4411 92 90

10

10

7

--- Μη επεξεργασμένες μηχανικά ούτε με επιφανειακή επικάλυψη

4411 92 10

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Πυκνότητας που υπερβαίνει τα 0,8 g/cm³

- Άλλες

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4411 92

4411 14 90

ΣΟ 2008

5

5

3

3

3

3

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5852

7
7

-- Aλλα, που έχουν τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των
κωνοφόρων

-- Άλλη

4412 32 00

4412 39 00

6
10

--- Άλλη

-- Άλλη

--- Που περιέχει τουλάχιστον μία πλάκα-διάφραγμα από μικρά τεμάχια

--- Άλλη

Ξυλεία με την ονομασία «πυκνωμένη», σε όγκους, σανίδες, λεπίδες ή είδη καθορισμένης
μορφής

Πλαίσια (κορνίζες) από ξύλο για εικόνες, φωτογραφίες, καθρέφτες και παρόμοια είδη

- Από τροπική ξυλεία όπως, αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου
αυτού

- Από άλλη ξυλεία

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, τύμπανα και παρόμοιες συσκευασίες από ξύλο. Τύμπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια από ξύλο. Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες
επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο. Στεφάνια παλετών από ξύλο

- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας. Τύμπανα
(τροχίσκοι) για καλώδια

-- Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας

4412 94 90

4412 99

4412 99 30

4412 99 70

4413 00 00

4414 00

4414 00 10

4414 00 90

4415

4415 10

4415 10 10
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6

--- που έχει τουλάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρους φύλλο (πτυχή) από ξυλεία άλλη των
κωνοφόρων

4412 94 10

4

Ατελώς

2,5

Ατελώς

10

-- Με ψυχή από χοντροειδείς σανίδες, μικρές σανίδες συγκολλημένες ή ξύλινα ελάσματα
συγκολλημένα

4412 94

- Άλλη

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4412 31 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

5

0

0

5

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5853

Ατελώς
Ατελώς

3
3
3

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα μέρη τους, από ξύλο,
στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες

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, συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη
πατωμάτων και τα πέταυρα (shingles και shakes), από ξύλο

- Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια τους

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

-- Από κωνοφόρα

-- Άλλα

- Πόρτες και τα πλαίσιά τους, περβάζια και κατώφλια

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου
αυτού

-- Από κωνοφόρα

-- Από άλλη ξυλεία

- Ξυλότυποι για το σκυρόδεμα

- Πέταυρα (shingles και shakes)

4415 20 90

4416 00 00

4417 00 00

4418

4418 10

4418 10 10

4418 10 50

4418 10 90

4418 20

4418 20 10

4418 20 50

4418 20 80

4418 40 00

4418 50 00
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4

-- Παλέτες απλές, παλέτες κολλάρα

4415 20 20

3

3

- Παλέτες απλές, παλέτες-κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, στεφάνια
παλετών

4415 20

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Τύμπανα (τροχίσκοι) για καλώδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4415 10 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5854

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Από επικολλητή ξυλεία

-- Άλλα

Είδη από ξύλο για το τραπέζι ή την κουζίνα

- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου αυτού

- Από άλλη ξυλεία

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 υπάγονται στο κεφάλαιο 94

- Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από ξύλο

-- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου
αυτού

-- Από άλλη ξυλεία

- Άλλη

-- Ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία

4418 90 10

4418 90 80

4419 00

4419 00 10

4419 00 90

4420

4420 10

4420 10 11

4420 10 19

4420 90

4420 90 10

4420 90 91

Ατελώς

- Άλλα

4418 90
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--- Από τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στην συμπληρωματική σημείωση 2 του κεφαλαίου
αυτού

-- Άλλη

Ατελώς

-- Άλλες

4418 79 00

3

4

Ατελώς

3

Ατελώς

-- Άλλες, με πολλαπλά στρώματα

4418 72 00

3

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Για μωσαϊκά πατώματα

- Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων

- Στύλοι και δοκοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4418 71 00

4418 60 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5855

Ατελώς
Ατελώς

4,7
4,7
4,7

- Άλλα

-- Από πλάκες-διαφράγματα από ίνες

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 45 - ΦΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΦΕΛΛΟ

Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος. Απορρίμματα από φελλό. Φελλός
σε θραύσματα, κόκκους ή σκόνη

- Φελλός φυσικός ακατέργαστος ή απλώς παρασκευασμένος

- Άλλα

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

- Πώματα

-- Κυλινδρικά

-- Άλλα

- Άλλα

4421 90

4421 90 91

4421 90 98

45

4501

4501 10 00

4501 90 00

4502 00 00

4503

4503 10

4503 10 10

4503 10 90

4503 90 00
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Ατελώς

- Κρεμάστρες για ενδύματα

4421 10 00

Ατελώς

4

Ατελώς

Άλλα τεχνουργήματα από ξύλο

4421

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Από άλλη ξυλεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4420 90 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5856

- Κύβοι, πλίνθοι, πλάκες, φύλλα και ταινίες. Πλακάκια κάθε μορφής. Κύλινδροι πλήρεις στους
οποίους περιλαμβάνονται και οι δίσκοι

4504 10

4,7

--- Άλλα

4504 10 19

4,7
4,7

- Άλλα

-- Πώματα

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 46 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΣΠΑΡΤΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΘΟΠΟΙΙΑΣ

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 κ.λπ.)

4504 90

4504 90 20

4504 90 80

46

4601

--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 21 10
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-- Από μπαμπού

4601 21

3,7

4,7

--- Άλλα

4504 10 99

- Ψάθες, ψάθες για τον καθαρισμό των υποδημάτων και ψάθες-πλέγματα για την ξήρανση των
καρπών κλπ., από φυτικές ύλες

4,7

--- Με συνδετικά υλικά

4504 10 91

-- Άλλα

4,7

--- Για αφρώδεις οίνους, έστω και με δίσκους από φυσικό φελλό

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4504 10 11

-- Πώματα

Φελλός συσσωματωμένος (με ή χωρίς συνδετική ουσία) και τεχνουργήματα από
συσσωματωμένο φελλό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4504

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5857

3,7
2,2

--- Άλλα

-- 'Αλλες

--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

--- Άλλα

4601 22 90

4601 29

4601 29 10

4601 29 90

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601 92 05

-- Από καλάμια του είδους rotin

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601 93

4601 93 05

2,2

---- Άλλα

-- Από άλλες φυτικές ύλες

4601 93 90

4601 94
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3,7

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 93 10

--- Άλλα

2,2

---- Άλλα

4601 92 90

Ατελώς

3,7

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 92 10

--- Άλλα

-- Από μπαμπού

4601 92

Ατελώς

2,2

--- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 22 10

- Άλλα

3,7

-- Από καλάμια του είδους rotin

4601 22

2,2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4601 21 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5858

-- Άλλα

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

4601 99

4601 99 05

2,7

---- Άλλα

Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή από
πλεκτικές ύλες ή κατασκευάζονται με τη βοήθεια ειδών της κλάσης 4601. Τεχνουργήματα από
φυτικούς σπόγγους (λούφα)

4601 99 90

4602

--- Πλέγματα για φιάλες που χρησιμοποιούνται για συσκευασία ή προστασία

4602 19 10

4602 19 91

-- Άλλα

4602 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1431

---- Τεχνουργήματα καλαθοποιίας που κατασκευάζονται απευθείας σε καθορισμένη μορφή

--- Άλλα

3,7

-- Από καλάμια του είδους rotin

4602 12 00

3,7

1,7

3,7

-- Από μπαμπού

4602 11 00

- Από φυτικές ύλες

4,7

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

4601 99 10

--- Άλλα

2,2

---- Άλλα

4601 94 90

1,7

3,7

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που κατασκευάζονται από πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες

--- Άλλα

--- Πλεξούδες και παρόμοια είδη από πλεκτικές ύλες, έστω και συναρμολογημένα σε ταινίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4601 94 10

4601 94 05

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5859

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

ΤΜΗΜΑ X - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ).
ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 47 - ΠΟΛΤΟΙ ΑΠΟ ΞΥΛΟ Ή ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΝΙΚΕΣ ΙΝΩΔΕΙΣ ΥΛΕΣ.
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ)

Μηχανικοί πολτοί από ξύλο

- Θερμομηχανικοί πολτοί από ξύλο

- Άλλοι

Χημικοί πολτοί από ξύλο, για διάλυση

Χημικοί πολτοί από ξύλο, με ανθρακικό νάτριο (σόδα) ή θειικό άλας, άλλοι από τους πολτούς
για διάλυση

X

47

4701 00

4701 00 10

4701 00 90

4702 00 00

4703

Ατελώς

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4703 19 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Κωνοφόρων

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4703 21 00

4703 29 00

- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

Ατελώς

-- Κωνοφόρων

4703 11 00
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4,7

- Άλλα

4602 90 00

- Αλεύκαστοι

3,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4602 19 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5860

Ατελώς

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

4704 19 00

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλοι από των κωνοφόρων

Πολτοί από ξύλο που λαμβάνονται με συνδυασμό μηχανικής επεξεργασίας και χημικής
επεξεργασίας

Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)
ή άλλες ινώδεις κυτταρινικές ύλες

- Πολτοί από χνούδι από πολύ κοντές ίνες βαμβακιού

- Πολτοί ινών προερχόμενοι από ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρτόνι (απορρίμματα και αποκόμματα)

- Άλλα, από μπαμπού

4704 29 00

4705 00 00

4706

4706 10 00

4706 20 00

4706 30 00

Ατελώς

-- Ημιχημικοί

Χαρτιά και χαρτόνια για ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

- Χαρτιά ή χαρτόνια kraft αλεύκαστα ή χαρτιά ή χαρτόνια κυματοειδή

4706 93 00

4707

4707 10 00
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Ατελώς

-- Χημικοί

4706 92 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Μηχανικοί

4706 91 00

- Άλλοι

Ατελώς

-- Κωνοφόρων

4704 21 00

- Ημιλευκασμένοι ή λευκασμένοι

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Κωνοφόρων

- Αλεύκαστοι

Χημικοί πολτοί από ξύλο, διθειώδες άλας, άλλοι από τους πολτούς για διάλυση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4704 11 00

4704

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5861

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μη ξεδιαλεγμένα απορρίμματα και κατάλοιπα

-- Μη ξεδιαλεγμένα

-- Ξεδιαλεγμένα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 48 - ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΝΙΑ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΥΤΤΑΡΙΝΗ,
ΧΑΡΤΙ Ή ΧΑΡΤΟΝΙ

Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα

Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το
γράψιμο και την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς, και χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή
ταινίες για διάτρηση, μη διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σχήματος τετραγώνου ή
ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη,άλλα από το χαρτί των κλάσεων 4801 ή 4803. Χαρτί και χαρτόνια
που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

- Χαρτί και χαρτόνια που γίνονται φύλλο προς φύλλο (χειροποίητο χαρτί)

- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα

- Χαρτί-υπόθεμα για χαρτί τοιχοστρωσίας

4707 30 90

4707 90

4707 90 10

4707 90 90

48

4801 00 00

4802

4802 10 00

4802 20 00

4802 40
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Ατελώς

-- Παλιά και απούλητα φύλλα εφημερίδων και περιοδικών, τηλεφωνικοί κατάλογοι, φυλλάδια
και διαφημιστικά έντυπα

4707 30 10

Ατελώς

Ατελώς

- Χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από μηχανικό πολτό (π.χ. εφημερίδες, περιοδικά και
παρόμοια έντυπα)

4707 30

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα χαρτιά ή χαρτόνια που παίρνονται κυρίως από λευκασμένο χημικό πολτό, μη
χρωματισμένο στη μάζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4707 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5862

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 40 g αλλά κατώτερο των 60 g

--- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 60 g αλλά κατώτερο των 75 g

--- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 75 g αλλά κατώτερο των 80 g

--- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 80 g

-- Με βάρος κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε φύλλα των
οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα 297 mm όταν
είναι αδίπλωτα

--- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά έχει μήκος 297 mm και η άλλη 210 mm (διαστάσεις Α4)

--- Άλλα

-- Άλλα, με κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g

-- Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g

--- Σε κυλίνδρους

4802 55 15

4802 55 25

4802 55 30

4802 55 90

4802 56

4802 56 20

4802 56 80

4802 57 00

4802 58

4802 58 10
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Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² 40 g ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 150 g, σε κυλίνδρους

4802 55

Ατελώς

Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 40 g

4802 54 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

4802 40 90

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή
των οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται
από τέτοιες ίνες

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή του οποίου το 10 %, κατ' ανώτατο όριο,
κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από τέτοιες ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4802 40 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5863

Ατελώς
Ατελώς

-- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

-- Άλλα

Χαρτί τον τύπου που προορίζεται για χαρτί υγείας, πετσέτες καθαρισμού από καλλωπιστικά
παρασκευάσματα (ντεμακιγιάζ), πετσέτες χεριών, χαρτοπετσέτες φαγητού ή για διάφορες άλλες
οικιακές χρήσεις, χρήσεις υγιεινής ή καθαρισμού, έστω και ρυτιδωμένο (κρεπαρισμένο),
πτυχωτό, ανάγλυφο (γκοφρέ), διάτρητο χρωματισμένο, επιφανειακώς διακοσμημένο ή
τυπωμένο, σε ρολούς ή φύλλα

- Χαρτοβάμβακας

4802 62 00

4802 69 00

4803 00

4803 00 10

Ατελώς
Ατελώς

-- Που υπερβαίνει τα 25 g

- Άλλα

4803 00 39

4803 00 90
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Ατελώς

-- Που δεν υπερβαίνει τα 25 g

4803 00 31

- Χαρτί ρυτιδωμένο και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης με την ονομασία «tissue», με
βάρος, κατά πτυχή, κατά m²

Ατελώς

--- Άλλα

4802 61 80

Ατελώς

Ατελώς

--- Με βάρος κατώτερο των 72 g κατά m² και των οποίων περισσότερο του 50 % κατά βάρος της
ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο

4802 61 15

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σε κυλίνδρους

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια, των οποίων περισσότερο του 10 % κατά βάρος της ολικής ινώδους
σύνθεσης αποτελείται από ίνες που λαμβάνονται με μηχανική μέθοδο ή χημικο-μηχανική μέθοδο

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4802 61

4802 58 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5864

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

---- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g

---- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 175 g

--- Άλλα

-- Άλλα

4804 11 15

4804 11 19

4804 11 90

4804 19

Ατελώς

----- Ίσο ή ανώτερο των 175 g

4804 19 19

Ατελώς
Ατελώς

----- Κατώτερο των 150 g

----- Ίσο ή ανώτερο των 150 g

4804 19 31

4804 19 38
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Ατελώς

----- Ίσο ή ανώτερο των 150 g αλλά κατώτερο των 175 g

4804 19 15

---- Άλλα, με βάρος κατά m²

Ατελώς

----- Κατώτερο των 150 g

4804 19 11

---- Που αποτελούνται από μία ή περισσότερες αλεύκαστες στρώσεις και μία εξωτερική στρώση
λευκασμένη, ημιλευκασμένη ή χρωματισμένη στη μάζα, με βάρος κατά m²

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρoς από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 150 g

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

-- Μη λευκασμένα

- Χαρτί και χαρτόνια για επικάλυψη, με την ονομασία «kraftliner»

Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 4802 ή 4803

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 11 11

4804 11

4804

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5865

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλο

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

--- Άλλο

4804 29

4804 29 10

4804 29 90

Ατελώς
Ατελώς

---- Άλλα

--- Άλλα

-- Άλλα

4804 31 58

4804 31 80

4804 39
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--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

Ατελώς

---- Που χρησιμεύουν ως μονωτικά για ηλεκτροτεχνικές χρήσεις

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

-- Μη λευκασμένα

4804 31 51

4804 31

Ατελώς

--- Άλλο

4804 21 90

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

Ατελώς

--- Του οποίου η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από ίνες
κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

4804 21 10

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μη λευκασμένο

- Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 21

4804 19 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5866

Ατελώς

--- Άλλα

4804 39 80

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

4804 41 10

Ατελώς

Ατελώς

-- 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

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

4804 42

4804 42 10

4804 42 90

4804 49

4804 49 10
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Ατελώς

---- Άλλα

4804 41 99

Ατελώς

Ατελώς

---- Χαρτί και χαρτόνια, με την ονομασία «saturating kraft»

4804 41 91

--- Άλλα

-- Μη λευκασμένα

4804 41
Ατελώς

Ατελώς

---- Άλλα

4804 39 58

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² περισσότερο από 150 g αλλά λιγότερο
από 225 g

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Λευκασμένα ομοιόμορφα στη μάζα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 39 51

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5867

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

-- 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

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

--- Άλλα

Άλλα χαρτιά και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα που δεν έχουν
υποστεί καμία άλλη κατεργασία εκτός από εκείνες που αναφέρονται στη σημείωση 3 του
κεφαλαίου αυτού

4804 52

4804 52 10

4804 52 90

4804 59

4804 59 10

4804 59 90

4805

Ατελώς
Ατελώς

-- Χαρτί ημιχημικό για αυλακώσεις

-- Χαρτί από άχυρο για αυλακώσεις

4805 11 00

4805 12 00
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Ατελώς

--- Άλλα

4804 51 90

- Χαρτί για αυλακώσεις

Ατελώς

--- Των οποίων η ολική ινώδης σύνθεση αποτελείται κατά 80 % τουλάχιστον κατά βάρος από
ίνες κωνοφόρων που λαμβάνονται με τη χημική μέθοδο με θειικό άλας ή σόδα

4804 51 10

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μη λευκασμένα

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια κραφτ, με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 225 g

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4804 51

4804 49 90

ΣΟ 2008
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0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5868

Ατελώς

--- Άλλα

4805 19 90

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g

- Χαρτί συσκευασίας που λαμβάνεται με τη χρήση θειώδους άλατος

-- Με βάρος κατά m² κατώτερο των 30 g

-- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 30 g

- Χαρτί και χαρτόνι διηθητικά

- Χαρτί και χαρτόνι πιληματοειδή, χαρτί και χαρτόνι με χνουδωτή επιφάνεια

4805 25 00

4805 30

4805 30 10

4805 30 90

4805 40 00

4805 50 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g, αλλά λιγότερο από 225 g

-- Με βάρος κατά m² ίσο ή ανώτερο των 225 g

--- Από ανακυκλωμένο χαρτί

--- Άλλα

4805 92 00

4805 93

4805 93 20

4805 93 80
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Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

4805 91 00

- Άλλα

Ατελώς

-- Με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

4805 24 00

- Testliner (ανακυκλωμένες ίνες)

Ατελώς

--- Wellenstoff

4805 19 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4805 19

ΣΟ 2008
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0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5869

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Χαρτί αδιάβροχο σε λίπη (greaseproof)

- Χαρτί διάφανο αντιγραφής (ξεσηκώματος)

- Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές» και άλλα χαρτιά που έχουν υποστεί κατεργασία με
καλάνδρα, διαφανή ή ημιδιαφανή

-- Χαρτί με την ονομασία «κρυσταλλοειδές»

-- Άλλα

Χαρτί και χαρτόνια συναρμολογημένα επίπεδα με συγκόλληση, χωρίς επίχριση ή επάλειψη στην
επιφάνεια ούτε εμποτισμένα, έστω και ενισχυμένα εσωτερικά, σε κύλινδρους ή σε φύλλα

- Από ανακυκλωμένο χαρτί, έστω και καλυμμένο με χαρτί

- Άλλα

Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή (έστω και με συγκολλημένη επικάλυψη) ρυτιδωμένα, πτυχωτά,
ανάγλυφα ή διάτρητα, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα, άλλα από εκείνα της κλάσης 4803

- Χαρτί και χαρτόνια κυματοειδή, έστω και διάτρητα

- Χαρτί κραφτ για σάκους μεγάλης περιεκτικότητας, ρυτιδωμένο ή πτυχωτό, έστω και ανάγλυφο
ή διάτρητο

- Άλλα χαρτιά κραφτ, ρυτιδωμένα ή πτυχωτά, έστω και ανάγλυφα ή διάτρητα

- Άλλα

4806 20 00

4806 30 00

4806 40

4806 40 10

4806 40 90

4807 00

4807 00 30

4807 00 80

4808

4808 10 00

4808 20 00

4808 30 00

4808 90 00
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Ατελώς

- Χαρτί και χαρτόνια που λαμβάνονται με τη χρήση θειικού οξέος (φυτική περγαμηνή)

4806 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4806

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5870

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Σε κυλίνδρους

-- Σε φύλλα

- Άλλα

-- Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν) και παρόμοιο χαρτί

-- Άλλα

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
φύλλα σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη

4809 20 10

4809 20 90

4809 90

4809 90 10

4809 90 90

4810

Ατελώς

--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Άλλα

-- Σε φύλλα των οποίων η μία πλευρά δεν υπερβαίνει τα 435 mm και η άλλη δεν υπερβαίνει τα
297 mm όταν είναι αδίπλωτα

4810 13 20

4810 13 80

4810 14
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Ατελώς

-- Σε κυλίνδρους

4810 13

- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς, χωρίς ίνες που λαμβάνονται με μηχανική ή χημικομηχανική μέθοδο ή των
οποίων το 10 %, κατ' ανώτατο όριο, κατά βάρος της ολικής ινώδους σύνθεσης αποτελείται από
τέτοιες ίνες

Ατελώς

- Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

4809 20

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ιδιότητα «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 ή σε φύλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4809

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5871

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

--- Άλλα

4810 14 80

4810 19

4810 19 10

4810 19 90

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Σε κυλίνδρους, με πλάτος που υπερβαίνει τα 15 cm ή σε φύλλα, των οποίων η μία πλευρά
υπερβαίνει τα 36 cm και η άλλη πλευρά υπερβαίνει τα 15 cm όταν είναι αδίπλωτα

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Σε κυλίνδρους

--- Άλλα

4810 22 10

4810 22 90

4810 29

4810 29 30

4810 29 80
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- Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, άλλα από εκείνα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή,
την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς

Ατελώς

-- Χαρτί επιχρισμένο ελαφρό, με την ονομασία «LWC»

4810 22

- 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 ή χημικομηχανική μέθοδο

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Χαρτί και χαρτόνια-υποθέματα για χαρτί ή χαρτόνια φωτοευαίσθητα, θερμοευαίσθητα ή
ηλεκτροευαίσθητα, με βάρος κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 150 g

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4810 14 20

ΣΟ 2008
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Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5872

Ατελώς
Ατελώς

--- Με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη

--- Άλλα

-- Άλλα

4810 32 10

4810 32 90

4810 39 00

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Των οποίων κάθε στρώση είναι λευκασμένη

--- Των οποίων η εξωτερική μόνο στρώση είναι λευκασμένη

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Από χαρτόμαζα λευκασμένη, με επιχρίσεις ή επαλείψεις από καολίνη

--- Επικαλυμμένα με σκόνη μαρμαρυγία

--- Άλλα

4810 92 10

4810 92 30

4810 92 90

4810 99

4810 99 10

4810 99 30

4810 99 90
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Ατελώς

-- Με πολλές στρώσεις

4810 92

- Άλλο χαρτί και χαρτόνια

Ατελώς

-- 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 υπερβαίνει τα 150 g

4810 32

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- 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 g

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4810 31 00
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- Χαρτιά και χαρτόνια πισσωμένα, κατραμωμένα ή ασφαλτωμένα

4811 10 00

Ατελώς
Ατελώς

--- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 10 cm, στις οποίες το επίχρισμα αποτελείται από
καουτσούκ, φυσικό ή συνθετικό, μη βουλκανισμένο

--- Άλλα

-- Άλλα

4811 41 20

4811 41 90

4811 49 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με κερί, παραφίνη, στεατίνη,
λάδι ή γλυκερίνη

- Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

Όγκοι και πλάκες από χαρτόμαζα για διηθήσεις

Τσιγαρόχαρτο, έστω και κομμένο σε κατάλληλα μεγέθη ή σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

- Σε φυλλάδια ή σε σωλήνες

- Σε κυλίνδρους πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 5 cm

4811 59 00

4811 60 00

4811 90 00

4812 00 00

4813

4813 10 00

4813 20 00
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Ατελώς

-- Λευκασμένα, με βάρος κατά m² που υπερβαίνει τα 150 g

4811 51 00

- Χαρτί και χαρτόνια, με επάλειψη, εμποτισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη (με εξαίρεση
τις συγκολλητικές)

Ατελώς

-- Αυτοκόλλητα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4811 41

- Χαρτί και χαρτόνια επιχρισμένα με γόμα ή συγκολλητικές ύλες

Χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, επιστρωμένα,
επιχρισμένα, διαποτισμένα, επικαλυμμένα, επιφανειακώς χρωματισμένα, διακοσμημένα ή
τυπωμένα επιφανειακώς σχήματος τετραγώνου ή ορθογωνίου, σε όλα τα μεγέθη, σε ρόλους ή
φύλλα, εκτός από εκείνα του είδους που περιγράφεται στις κλάσεις 4803, 4809 ή 4810

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4811

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων. Χαρτί για στόλισμα υαλοστασίων

- Χαρτί με την ονομασία «ingrain»

- Χαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελούνται από χαρτί
επιχρισμένο ή επικαλυμμένο, στην καλή όψη, με μία στρώση από πλαστική ύλη κοκκώδη,
ανάγλυφη, χρωματισμένη, τυπωμένη με διακοσμητικά σχέδια ή αλλιώς διακοσμημένη

- Άλλα

-- Xαρτί τοιχοστρωσίας και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων, που αποτελείται από χαρτί με
κοκκώδη επιφάνεια, ανάγλυφο, χρωματισμένο στην επιφάνεια, τυπωμένο με διακοσμητικά
σχέδια ή διακοσμημένο με άλλο τρόπο στην επιφάνεια, επιχρισμένο ή επικαλυμμένο με διαφανή
προστατευτική πλαστική ύλη

-- Άλλα

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής» και άλλα χαρτιά για
την αποτύπωση αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων (άλλα από εκείνα της κλάσης 4809),
μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και συσκευασμένα σε
κουτιά

- Χαρτί με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

- Άλλα

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονογραφημένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές από χαρτί ή χαρτόνι,
που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας

- Φάκελοι

4814

4814 10 00

4814 20 00

4814 90

4814 90 10

4814 90 80

4816

4816 20 00

4816 90 00

4817

4817 10 00
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Ατελώς

-- Άλλα

4813 90 90

Ατελώς

Ατελώς

-- Σε κυλίνδρους πλάτους που υπερβαίνει τα 5 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 cm

4813 90 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4813 90
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0
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Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές, από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν συλλογή ειδών
αλληλογραφίας

Χαρτί των τύπων που χρησιμοποιούνται για χαρτί καθαριότητας (υγείας) και συναφή χαρτιά,
χαρτοβάμβακας ή ιστοί κυτταρινικών ινών των τύπων που χρησιμοποιούνται για οικιακές
χρήσεις ή χρήσεις υγιεινής, σε ρόλους με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 36 cm ή κομμένα σε
διάφορα σχήματα. Χαρτομάνδηλα, χαρτιά ντεμακιγιάζ, πετσέτες νίψεως, τραπεζομάντηλα,
χαρτοπετσέτες φαγητού, πάνες για μωρά, σερβιέτες και ταμπόν υγιεινής, χάρτινα σεντόνια,
παρόμοια είδη για οικιακή χρήση, χρήσεις καθαρισμού, υγιεινής ή για νοσοκομεία, ενδύματα και
εξαρτήματα ενδυμάτων από χαρτοπολτό, χαρτί, χαρτοβάμβακα ή ιστούς κυτταρινικών ινών

- Χαρτί υγείας

-- Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που δεν υπερβαίνει τα 25 g

-- Βάρους, κατά πτυχή, κατά m² που υπερβαίνει τα 25 g

- Μαντίλια, πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού και πετσέτες
χεριών

-- Μαντίλια και πετσέτες για τον καθαρισμό από τα παρασκευάσματα καλλωπισμού

4817 30 00

4818

4818 10

4818 10 10

4818 10 90

4818 20

4818 20 10

- Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, απορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη
υγιεινής

4818 40

--- Πετσέτες (σερβιέτες) υγείας
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Ατελώς

Ατελώς

- Τραπεζομάντιλα και πετσέτες τραπεζιού

4818 30 00

4818 40 11

Ατελώς

--- Άλλα

4818 20 99

-- Πετσέτες (σερβιέτες), ταμπόν υγείας και παρόμοια είδη

Ατελώς

--- Σε κυλίνδρους

4818 20 91

-- Πετσέτες χεριών

Ατελώς

- Επιστολικά δελτάρια, ταχυδρομικά δελτάρια μη εικονογραφημένα και δελτάρια αλληλογραφίας

4817 20 00

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5876

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Aπορροφητικές πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής

- Ενδύματα και εξαρτήματα του ενδύματος

- Άλλα

-- Είδη για χρήσεις χειρουργικές, ιατρικές ή υγιεινής, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- 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

- Κουτιά και κιβώτια από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

- Κουτιά και είδη από χαρτόνι, αναδιπλωμένα, από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι

- Σάκοι με πλάτος στη βάση 40 cm ή περισσότερο

- Άλλοι σάκοι. Σακίδια, θύλακες (άλλα από εκείνα για δίσκους) και χωνιά

- Άλλες συσκευασίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι θύλακες για δίσκους

- Είδη από χαρτόνια για γραφεία, καταστήματα ή παρόμοια

4818 40 19

4818 40 90

4818 50 00

4818 90

4818 90 10

4818 90 90

4819

4819 10 00

4819 20 00

4819 30 00

4819 40 00

4819 50 00

4819 60 00
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Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Ταμπόν υγείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4818 40 13

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5877

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία και σημειωματάρια για παραγγελίες ή για αποδείξεις

-- Σημειωματάρια για σημειώσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές και
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις

-- Σημειωματάρια-ημερολόγια

-- Άλλα

- Τετράδια

- Ταξιθέτες (κλασέρ με ή χωρίς κινητά φύλλα), δεσίματα βιβλίων (άλλα από τα καλύμματα
βιβλιων), πουκάμισα και καλύμματα για φακέλους εγγράφων

- Δέσμες και φυλλάδια με πολλές σειρές φύλλων (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού
χαρτιού

-- Έντυπα με την ονομασία «συνεχή»

-- Άλλα

- Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές

- Άλλα

Ετικέτες κάθε είδους, από χαρτί ή χαρτόνι, τυπωμένες ή μη

- Τυπωμένες

4820 10 10

4820 10 30

4820 10 50

4820 10 90

4820 20 00

4820 30 00

4820 40

4820 40 10

4820 40 90

4820 50 00

4820 90 00

4821

4821 10
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Ατελώς

- Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων),
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις, συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για
επιστολές, σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες) και παρόμοια τεχνουργήματα

4820 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κατάστιχα, λογιστικά βιβλία, σημειωματάρια (σημειώσεων, παραγγελιών, αποδείξεων),
σημειωματάρια-ημερολόγια (ατζέντες), συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για υπενθυμίσεις,
συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για επιστολές 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 (manifold), έστω και με φύλλα αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν) από
χαρτί ή χαρτόνι. Λευκώματα για δείγματα ή για συλλογές και καλύμματα βιβλίων από χαρτί ή
χαρτόνι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4820

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5878

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Άλλες

-- Αυτοκόλλητες

-- Άλλες

Πηνία, καρούλια κάθε είδους και παρόμοια υποθέματα από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι, έστω
και διάτρητα ή σκληρυμένα

- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιτύλιξη των υφαντικών νημάτων

- Άλλα

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμβακας και επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης, κομμένα
σε καθορισμένα μεγέθη. Άλλα τεχνουργήματα από χαρτόμαζα, χαρτί, χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή
επίπεδες επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

- Χαρτί και χαρτόνι για διηθήσεις

- Χαρτί με διαγράμματα για συσκευές καταγραφής, σε πηνία, σε φύλλα ή σε δίσκους

4821 90

4821 90 10

4821 90 90

4822

4822 10 00

4822 90 00

4823

4823 20 00

4823 40 00

--- Δίσκοι, πιατέλες και πιάτα

--- Άλλα

- Είδη διαμορφωμένα σε τύπους ή πιεσμένα από χαρτόμαζα

-- Συσκευασίες κυψελοειδείς για αυγά

4823 69 10

4823 69 90

4823 70

4823 70 10
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Ατελώς

-- Άλλα

4823 69

Ατελώς

Ατελώς

-- Από μπαμπού

4823 61 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλες

4821 10 90

- Δίσκοι, πιατέλες, πιάτα, φλιτζάνια, κύπελλα και παρόμοια είδη, από χαρτί ή χαρτόνι

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αυτοκόλλητες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4821 10 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5879

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 49 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ. ΚΕΙΜΕΝΑ
ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ Ή ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα, έστω και σε ξεχωριστά φύλλα

- Σε ξεχωριστά φύλλα, έστω και διπλωμένα

4823 90 85

49

4901

4901 10 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Εφημερίδες και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις

- Που εκδίδονται τουλάχιστον τέσσερις φορές την εβδομάδα

- Άλλα

-- Που εκδίδονται εβδομαδιαίως

-- Που εκδίδονται μηνιαίως

-- Άλλα

Λευκώματα ή βιβλία με εικόνες και λευκώματα για ιχνογράφηση ή χρωματισμό, για παιδιά

4902

4902 10 00

4902 90

4902 90 10

4902 90 30

4902 90 90

4903 00 00
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Ατελώς

-- Άλλα

4901 99 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Λεξικά και εγκυκλοπαίδειες, έστω και σε τεύχη

4901 91 00

- Άλλα

Ατελώς

-- Χαρτί και χαρτόνια των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γραφή, την εκτύπωση ή άλλους
γραφικούς σκοπούς

4823 90 40

Ατελώς

Ατελώς

- Άλλα

4823 90

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4823 70 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5880

Χαρτογραφικά τεχνουργήματα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι χάρτες τοίχου, τα
τυπογραφικά σχέδια και οι υδρόγειες σφαίρες, τυπωμένα

- Υδρόγειες σφαίρες

4905

4905 10 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Σχέδια και ιχνογραφήματα αρχιτεκτόνων, μηχανικών και άλλα σχέδια και ιχνογραφήματα
βιομηχανικά, εμπορικά, τοπογραφικά ή παρόμοια, τα οποία έχουν γίνει στο πρωτότυπο με το
χέρι. Κείμενα χειρόγραφα. Φωτογραφικές αναπαραγωγές πάνω σε ευαισθητοποιημένο χαρτί και
αντίγραφα που παίρνονται με αποτυπωτικό χαρτί (καρμπόν) των σχεδίων, ιχνογραφημάτων ή
κειμένων που αναφέρονται παραπάνω

Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα, που δεν έχουν ακυρωθεί και κυκλοφορούν ή
προορίζονται να μπούν σε κυκλοφορία στη χώρα στην οποία έχουν ή θα έχουν, αναγνωρισμένη
ονομαστική αξία. Χαρτοσημασμένο χαρτί, τραπεζογραμμάτια, επιταγές, τίτλοι μετοχών ή
ομολογιών και παρόμοιοι τίτλοι

- Γραμματόσημα, χαρτόσημα και ανάλογα

- Τραπεζογραμμάτια

- Άλλα

Χαλκομανίες κάθε είδους

- Χαλκομανίες που μπορούν να υαλοποιηθούν

4906 00 00

4907 00

4907 00 10

4907 00 30

4907 00 90

4908

4908 10 00
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Ατελώς

-- Άλλα

4905 99 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Με μορφή βιβλίων ή φυλλαδίων

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

4905 91 00

- Άλλα

Μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη, έστω και δεμένη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4904 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5881

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα

- Άλλα

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

- Διαφημιστικά έντυπα, εμπορικοί κατάλογοι και παρόμοια

-- Εμπορικοί κατάλογοι

-- Άλλα

4909 00 10

4909 00 90

4910 00 00

4911

4911 10

4911 10 10

4911 10 90

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

ΤΜΗΜΑ XI - ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΥΛΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 50 - ΜΕΤΑΞΙ

Κουκούλια από μεταξοσκώληκες κατάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους

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)

4911 99 00

XI

50

5001 00 00

5002 00 00

5003 00 00
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Ατελώς

-- Εικόνες, εικόνες χαρακτικής και φωτογραφίες

4911 91 00

- Άλλα

Ατελώς

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπωμένα με ευχές ή
προσωπικά μηνύματα, έστω και εικονογραφημένα, με ή χωρίς φακέλους, διακοσμήσεις ή
επικολλήσεις

4909 00

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4908 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5882

2,9
2,9

5
2,9

Νήματα από απορρίμματα από μετάξι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

- Άλλα

Νήματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση.
Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

- Νήματα από μετάξι

- Νήματα από απορρίμματα από μετάξι. Τρίχες αλιείας (μεσσηνέζες)

Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

- Υφάσματα από κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμματα από
μετάξι, άλλα από τα κατάλοιπα απορριμμάτων από μετάξι

5005 00

5005 00 10

5005 00 90

5006 00

5006 00 10

5006 00 90

5007

5007 10 00

5007 20

5007 20 21

--- Άλλα
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--- Απλής ύφανσης, φυσικής χροιάς ή απλώς πλυμένα

5,3

6,9

--- Άλλα

5007 20 19

-- Pongés, habutaϊ, honan, shantoung, corah και παρόμοια υφάσματα της Άπω Ανατολής, από
καθαρό μετάξι (όχι σύμμεικτα με απορρίμματα από μετάξι από κατάλοιπα απορριμμάτων από
μετάξι ή άλλες υφαντικές ύλες)

6,9

--- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

5007 20 11

-- Κρεπ

4

- Άλλα

5004 00 90

3

4

- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

5004 00 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Νήματα από μετάξι (άλλα από τα νήματα από απορρίμματα από μετάξι), μη συσκευασμένα για
τη λιανική πώληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5004 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5883

7,2

---- Βαμμένα

5007 20 59

7,2
7,2

6,9
6,9
6,9
6,9

----- Άλλα

---- Τυπωτά

- Άλλα υφάσματα

-- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5007 20 69

5007 20 71

5007 90

5007 90 10

5007 90 30

5007 90 50

5007 90 90
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7,2

----- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 57 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 cm

5007 20 61

---- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

7,2

7,2

---- Αλεύκαστα, πλυμένα ή λευκασμένα

--- Άλλα

--- Υφάσματα με αραιή (όχι πυκνή) ύφανση

5007 20 51

5007 20 41

7,5

---- Άλλα

5007 20 39

-- Άλλα

7,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5007 20 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5884

Μαλλιά, μη λαναρισμένα ή χτενισμένα

5101

Ατελώς

-- Άλλα

5101 19 00

Τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, μη λαναρισμένες ή χτενισμένες

5102

-- Από κατσίκα του Κασμίρ

-- Άλλα

--- Από κουνέλια Αγκύρας

5102 11 00

5102 19

5102 19 10
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Ατελώς

- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

5101 30 00

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

5101 29 00

- Τρίχες εκλεκτής ποιότητας

Ατελώς

-- Μαλλιά από κούρεμα

5101 21 00

- Καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών
(μη απανθρακωμένα)

Ατελώς

-- Μαλλιά από κούρεμα

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5101 11 00

- Μη καθαρισμένα από τις λιπαρές ουσίες, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μαλλιά που πλύθηκαν
πάνω στην προβιά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 51 - ΜΑΛΛΙ, ΤΡΙΧΕΣ ΕΚΛΕΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΧΟΝΤΡΟΕΙΔΕΙΣ. ΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΝΤΡΟΤΡΙΧΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

51

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5885

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Από κουνέλια άλλα από τα κουνέλια Αγκύρας, λαγούς, κάστορες, θαλάσσιες ενυδρίδες και
μοσχοπόντικες

- Τρίχες χοντροειδείς

Απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, στα οποία περιλαμβάνονται και
τα απορρίμματα από νήματα, με εξαίρεση όμως τα ξεφτίδια

- Αποχτενίδια από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

-- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

- Άλλα απορρίμματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Απορρίμματα από νήματα

5102 19 90

5102 20 00

5103

5103 10

5103 10 10

5103 10 90

5103 20

5103 20 10

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (απανθρακωμένα)

- Απορρίμματα από χοντροειδείς τρίχες

Ξεφτίδια από μαλλί ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς

5103 20 99

5103 30 00

5104 00 00
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Ατελώς

--- Μη επεξεργασμένα για την απομάκρυνση των φυτικών υλών (μη απανθρακωμένα)

5103 20 91

-- Άλλα

Ατελώς

--- Από καμήλα, βούβαλο του Θιβέτ (yack), κατσίκα μοχέρ, κατσίκα του Θιβέτ και παρόμοιες κατσίκες

5102 19 40

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Από αλπακά, λάμα και περουβιανή λάμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5102 19 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5886

- Μαλλί λαναρισμένο

5105 10 00

2
2

3,8
3,8

-- Άλλα

--- Λαναρισμένες

--- Χτενισμένες

- Τρίχες χοντροειδείς, λαναρισμένες ή χτενισμένες

Νήματα από μαλλί λαναρισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

-- Αλεύκαστα

-- Άλλα

5105 39

5105 39 10

5105 39 90

5105 40 00

5106

5106 10

5106 10 10

5106 10 90
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2

-- Από κατσίκα του Κασμίρ

5105 31 00

2

2

-- Άλλο

5105 29 00

- Τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένες ή χτενισμένες

2

-- «Μαλλί χτενισμένο χύμα»

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5105 21 00

- Μαλλί χτενισμένο

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς, λαναρισμένα ή χτενισμένα (στα οποία
περιλαμβάνεται και το «μαλλί χτενισμένο χύμα»)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5105

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5887

-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5106 20 10

4

3,8
3,8

--- Άλλα

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί

-- Αλεύκαστα

-- Άλλα

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

5106 20 99

5107

5107 10

5107 10 10

5107 10 90

5107 20

4

--- Άλλα

5107 20 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1460

4

---- Άλλα

5107 20 59

--- Άλλα σύμμεικτα

4

---- Αλεύκαστα

5107 20 51

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μη συνεχείς συνθετικές υφαντικές ίνες

-- Άλλα

4

--- Αλεύκαστα

5107 20 10

-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί και τρίχες εκλεκτής ποιότητας

4

--- Αλεύκαστα

3,8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5106 20 91

-- Άλλα

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος μαλλί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5106 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5888

4

3,2
3,2

3,2
3,2

3,8
5

5
5

---- Άλλα

Νήματα από τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα ή χτενισμένα, μη συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

- Λαναρισμένα

-- Αλεύκαστα

-- Άλλα

- Χτενισμένα

-- Αλεύκαστα

-- Άλλα

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 500 g

-- Άλλα

- Άλλα

-- Σε κουβάρια μικρά ή μεγάλα ή σε κούκλες μικρές ή μεγάλες βάρους που υπερβαίνει τα 125 g αλλά
που δεν υπερβαίνει τα 500 g

-- Άλλα

5107 20 99

5108

5108 10

5108 10 10

5108 10 90

5108 20

5108 20 10

5108 20 90

5109

5109 10

5109 10 10

5109 10 90

5109 90

5109 90 10

5109 90 90
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4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Αλεύκαστα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5107 20 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5889

Υφάσματα από μαλλί λαναρισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας λαναρισμένες

5111

8
8

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m²

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m²

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m²

- Άλλα

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50

5111 20 00

5111 30

5111 30 10

5111 30 30

5111 30 90

5111 90

5111 90 10

--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m²

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1462

8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m²

5111 19 90

5111 90 91

8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m²

5111 19 10

-- Άλλα

8

-- Άλλα

5111 19

8

7,2

8

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 300 g/m²
8

3,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5111 11 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5110 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5890

Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες

5112

8
8
8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m²

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Άλλα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 375 g/m²

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m²

- Άλλα

-- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 10 % συνολικά υφαντικές ύλες του κεφαλαίου 50

5112 19 90

5112 20 00

5112 30

5112 30 10

5112 30 30

5112 30 90

5112 90

5112 90 10
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8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m²

5112 19 10

-- Άλλα

8

-- Άλλα

5112 19

7,2

8

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

5112 11 00

8

8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 450 g/m²

5111 90 99

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 300 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 450 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5111 90 93

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5891

8
5,3

Ατελώς
Ατελώς

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 375 g/m²

Υφάσματα από τρίχες χοντροειδείς ή από χοντρότριχες (χαίτης και ουράς μονόπλων ή βοοειδών)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 52 - ΒΑΜΒΑΚΙ

Βαμβάκι, μη λαναρισμένο ούτε χτενισμένο

- Υδρόφιλο ή λευκασμένο

- Άλλο

Απορρίμματα από βαμβάκι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα
ξεφτίδια)

- Απορρίμματα από νήματα

5112 90 99

5113 00 00

52

5201 00

5201 00 10

5201 00 90

5202

5202 10 00

Ατελώς

Βαμβάκι, λαναρισμένο ή χτενισμένο

Νήματα για ράψιμο από βαμβάκι, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5203 00 00

5204
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Ατελώς

-- Άλλα

5202 99 00

- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Ατελώς

-- Ξεφτίδια

5202 91 00

- Άλλα

8

--- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 g/m²

5112 90 93

Ατελώς

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5112 90 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5892

4
5

-- Άλλα

- 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

5204 19 00

5204 20 00

5205

4
4

-- 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)

-- 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)

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

--- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει
τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

5205 13 00

5205 14 00

5205 15

5205 15 10
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4

-- 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 12 00

4,4

4

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5205 11 00

- Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5204 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5893

4
4
4
4
4
4

-- 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)

-- 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)

-- 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)

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που υπερβαίνει
τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες)

-- Με τίτλο κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει
τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

-- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

5205 22 00

5205 23 00

5205 24 00

5205 26 00

5205 27 00

5205 28 00
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- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες

4

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

- Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

--- Με τίτλο κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 21 00

5205 15 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5894

4

4

4

4

-- 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)

-- 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)

-- 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)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5205 32 00

5205 33 00

5205 34 00

5205 35 00

4

-- 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 42 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1467

4

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

5205 41 00

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5205 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5895

4

4

4

4

4

-- 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)

-- 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).

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex αλλά όχι κατώτερο των 106,38 decitex (που
υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 106,38 decitex αλλά όχι κατώτερο των 83,33 decitex (που
υπερβαίνει τις 94 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε απλά νήματα)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 83,33 decitex (που υπερβαίνει τις 120 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

Νήματα από βαμβάκι (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά
βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5205 43 00

5205 44 00

5205 46 00

5205 47 00

5205 48 00

5206

4

-- 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 12 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1468

4

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5206 11 00

- Νήματα απλά, από ίνες μη χτενισμένες

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5896

4
4

-- 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)

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

5206 14 00

5206 15 00

4
4
4
4

-- 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)

-- 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)

-- 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)

-- Με τίτλο κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες)

5206 22 00

5206 23 00

5206 24 00

5206 25 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1469

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες μη χτενισμένες

4

-- Με τίτλο 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές μονάδες)

5206 21 00

- Νήματα απλά, από ίνες χτενισμένες

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- 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)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5206 13 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5897

4

4

4

4

-- 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)

-- 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)

-- 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)

-- Με τίτλο σε απλά νήματα κατώτερο των 125 decitex (που υπερβαίνει τις 80 μετρικές μονάδες σε
απλά νήματα)

5206 32 00

5206 33 00

5206 34 00

5206 35 00

4

4

-- 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)

-- 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 42 00

5206 43 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1470

4

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

5206 41 00

- Νήματα στριμμένα ή κορδονωτά, από ίνες χτενισμένες

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με τίτλο σε απλά νήματα 714,29 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνει τις 14 μετρικές
μονάδες σε απλά νήματα)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5206 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5898

4

5
5

-- 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

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι

- Άλλα

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που δεν
υπερβαίνει τα 200 g/m²

5206 45 00

5207

5207 10 00

5207 90 00

5208

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 12

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1471

8

--- Άλλα

5208 11 90

5208 12 16

8

--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων

5208 11 10

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

8

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 11

- Αλεύκαστα

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- 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)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5206 44 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5899

8
8
8

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5208 12 99

5208 13 00

5208 19 00

8

--- Γάζες για την επίδεση τραυμάτων

--- Άλλα

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 21 10

5208 21 90

5208 22

8

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 22 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1472

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

8

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 22 16

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m², αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

8

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 21

- Λευκασμένα

8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 12 96

5208 12 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5900

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5208 23 00

5208 29 00

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 32

8

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 32 19

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαινει τον αριθ μό 4

-- Άλλα υφάσματα

5208 33 00

5208 39 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1473

8

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 32 99

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

8

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 32 96

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

8

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5208 32 16

--- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m² αλλά δεν υπερβαίνει τα 130 g/m², με πλάτος

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 31 00

8

8

---- Που υπερβαίνει τα 165 cm

5208 22 99

- Βαμμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 22 96

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5901

8
8
8

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5208 42 00

5208 43 00

5208 49 00

8

8
8

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που υπερβαίνει τα 100 g/m²

-- Άλλα υφάσματα

--- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

--- Άλλα

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμβάκι, με βάρος που
υπερβαίνει τα 200 g/m²

5208 52 00

5208 59

5208 59 10

5208 59 90

5209

8

-- Άλλα υφάσματα

5209 19 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1474

8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5209 12 00

- Λευκασμένα

8

-- Απλής ύφανσης

5209 11 00

- Αλεύκαστα

8

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

5208 51 00

- Τυπωτά

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλής ύφανσης, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 100 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5208 41 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5902

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5209 22 00

5209 29 00

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5209 32 00

5209 39 00

8
8
8

-- Υφάσματα με την ονομασία «denim»

-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5209 42 00

5209 43 00

5209 49 00

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5209 52 00

5209 59 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1475

8

-- Απλής ύφανσης

5209 51 00

- Τυπωτά

8

-- Απλής ύφανσης

5209 41 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

8

-- Απλής ύφανσης

5209 31 00

- Βαμμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5209 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5903

8

-- Άλλα υφάσματα

5210 19 00

8

-- Άλλα υφάσματα

5210 29 00

8

-- Άλλα υφάσματα

5210 39 00

8

-- Άλλα υφάσματα

5210 49 00

- Τυπωτά

8

-- Απλής ύφανσης

5210 41 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1476

8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5210 32 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

8

-- Απλής ύφανσης

5210 31 00

- Βαμμένα

8

-- Απλής ύφανσης

5210 21 00

- Λευκασμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλής ύφανσης

- Αλεύκαστα

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν λιγότερο από 85 % κατά βάρος βαμβάκι, σύμμεικτα κυρίως ή
μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5210 11 00

5210

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5904

8

-- 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 υπερβαίνει τα 200 g/m²

5210 59 00

5211

8
8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

- Λευκασμένα

5211 12 00

5211 19 00

5211 20 00

8
8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

-- Άλλα υφάσματα

5211 32 00

5211 39 00

8
8

-- Υφάσματα με την ονομασία «denim»

-- Άλλα υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του
στημονιού με το υφάδι δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211 42 00

5211 43 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1477

8

-- Απλής ύφανσης

5211 41 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

8

-- Απλής ύφανσης

5211 31 00

- Βαμμένα

8

-- Απλής ύφανσης

5211 11 00

- Αλεύκαστα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5210 51 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5905

8

--- Άλλα

5211 49 90

8

-- Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από βαμβάκι

5211 59 00

5212

8

8
8

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Βαμμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

5212 11 10

5212 11 90

5212 12

5212 12 10

5212 12 90

5212 13

5212 13 10

8

8

-- Αλεύκαστα

5212 11
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8

-- Διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή σταυρωτής ύφανσης στην οποία η σχέση του στημονιού με το υφάδι
δεν υπερβαίνει τον αριθμό 4

5211 52 00

- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/m²

8

-- Απλής ύφανσης

5211 51 00

- Τυπωτά

8

--- Υφάσματα Jacquard

5211 49 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα υφάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5211 49

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5906

8
8

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Τυπωτά

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

5212 14 90

5212 15

5212 15 10

5212 15 90

8
8

8
8

8
8

-- Αλεύκαστα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Λευκασμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

-- Βαμμένα

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

5212 21

5212 21 10

5212 21 90

5212 22

5212 22 10

5212 22 90

5212 23

5212 23 10

5212 23 90
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8

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

5212 14 10

- Με βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m²

8

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5212 14

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα σύμμεικτα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5212 13 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5907

8
8

-- Τυπωτά

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

--- Άλλα σύμμεικτα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 53 - ΑΛΛΕΣ ΦΥΤΙΚΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΙΝΕΣ. ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ
ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ

Λινάρι ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και απορρίμματα από
λινάρι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

- Λινάρι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

5212 25

5212 25 10

5212 25 90

53

5301

5301 10 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλο

- Στουπιά και απορρίμματα από λινάρι

-- Στουπιά

-- Απορρίμματα από λινάρι

5301 29 00

5301 30

5301 30 10

5301 30 90
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Ατελώς

-- Σπασμένο ή ξεφλουδισμένο

5301 21 00

- Λινάρι σπασμένο, ξεφλουδισμένο, χτενισμένο ή κατεργασμένο με άλλο τρόπο, αλλά όχι
νηματοποιημένο

8

--- Άλλα σύμμεικτα

5212 24 90

Ατελώς

8

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με λινάρι

5212 24 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5212 24

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5908

Ατελώς
Ατελώς

- Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών, ακατέργαστες ή μουσκεμένες

- Άλλες

Κοκοφοίνικας, αβάκα (καννάβι Μανίλας ή Musa textilis Nee), ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες
που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, ακατέργαστες ή κατεργασμένες, αλλά όχι
νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από τις ίνες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

Νήματα από λινάρι

- Απλά

5303 10 00

5303 90 00

5305 00 00

5306

5306 10
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--- Με τίτλο 833,3 decitex ή περισσότερο (που δεν ξεπερνούν τις 12 μετρικές μονάδες)

4

Ατελώς

Γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης
κατηγορίας φυτών (με εξαίρεση το λινάρι, το καννάβι και το ραμί), ακατέργαστες ή κατεργασμένες,
αλλά όχι νηματοποιημένες. Στουπιά και απορρίμματα από αυτές τις ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται
και τα απορρίμματα από νήματα και τα ξεφτίδια)

5303

5306 10 10

Ατελώς

- Άλλα

5302 90 00

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Ατελώς

- Καννάβι ακατέργαστο ή μουσκεμένο

5302 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Καννάβι (Cannabis sativa L.) ακατέργαστο ή κατεργασμένο, αλλά όχι νηματοποιημένο. Στουπιά και
απορρίμματα από καννάβι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα από νήματα και τα
ξεφτίδια)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5302

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5909

5

4
5

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

- Στριμμένα ή κορδονωτά

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

Νήματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303

- Απλά

-- Με τίτλο 1 000 decitex ή λιγότερο (10 μετρικές μονάδες ή περισσότερο)

-- Με τίτλο ανώτερο των 1 000 decitex (λιγότερο των 10 μετρικών μονάδων)

- Στριμμένα ή κορδονωτά

Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί

- Νήματα από κοκοφοίνικα

- Νήματα από καννάβι

-- Μη συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5306 10 90

5306 20

5306 20 10

5306 20 90

5307

5307 10

5307 10 10

5307 10 90

5307 20 00

5308

5308 10 00

5308 20

5308 20 10
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3,8

--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)

5306 10 50

3

Ατελώς

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με τίτλο κατώτερο των 833,3 decitex αλλά όχι κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν
τις 12 μετρικές μονάδες αλλά δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5306 10 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5910

- Άλλα

5308 90

4
3,8

-- Νήματα από χαρτί

-- Άλλα

Υφάσματα από λινάρι

5308 90 50

5308 90 90

5309

8
8

--- Αλεύκαστα

--- Λευκασμένα

-- Άλλα

5309 11 10

5309 11 90

5309 19 00

8
8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Αλεύκαστα

--- Λευκασμένα

5309 21

5309 21 10

5309 21 90

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος λινάρι

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5309 11
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3,8

--- Με τίτλο κατώτερο των 277,8 decitex (που υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)

5308 90 19

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος λινάρι

4

4,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με τίτλο 277,8 decitex ή περισσότερο (που δεν υπερβαίνουν τις 36 μετρικές μονάδες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5308 90 12

-- Νήματα από ραμί

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

5308 20 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5911

8
5,8

-- Πλάτους που υπερβαίνει τα 150 cm

- Άλλα

Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Υφάσματα από νήματα από χαρτί

- Υφάσματα από ραμί

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 54 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΣ. ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΛΟΥΡΙΔΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΟΡΦΕΣ, ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Νήματα για ράψιμο από ίνες συνθετικές ή τεχνητές, συνεχείς, έστω και συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση

- Από ίνες συνθετικές συνεχείς

5310 10 90

5310 90 00

5311 00

5311 00 10

5311 00 90

54

5401

5401 10
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---- Πολυεστερικά νήματα περιβεβλημένα από ίνες βάμβακος

--- Νήματα με ψυχή που λέγονται «core yarn»
4

4

-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 150 cm

5310 10 10

5401 10 12

4

- Αλεύκαστα

5310 10

-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

4

Υφάσματα από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος)
ορισμένης κατηγορίας φυτών της κλάσης 5303

5310

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5309 29 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5912

4
5

4
5

---- Άλλα

-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

- Από ίνες τεχνητές συνεχείς

-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

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

5401 10 18

5401 10 90

5401 20

5401 20 10

5401 20 90

5402

4
4

-- Άλλα

- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες

5402 19 00

5402 20 00

4

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα ανώτερο των 50 tex

5402 32 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1485

4

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, με τίτλο σε απλά νήματα 50 tex ή κατώτερο

5402 31 00

- Νήματα ελαστικοποιημένα

4

-- Από αραμίδια

5402 11 00

- Νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

4

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Νήματα ελαστικοποιημένα

--- Άλλα

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5401 10 16

5401 10 14

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5913

4
4

-- Από πολυπροπυλένιο

-- Άλλα

5402 34 00

5402 39 00

4
4
4
4
4

-- Άλλα, από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Άλλα, από πολυεστέρες, με ίνες μερικώς προσανατολισμένες

-- Άλλα, από πολυεστέρες

-- Άλλα, από πολυπροπυλένιο

-- Άλλα

5402 45 00

5402 46 00

5402 47 00

5402 48 00

5402 49 00

4
4

-- Άλλα

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλα

5402 59

5402 59 10

5402 59 90
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4

-- Από πολυεστέρες

5402 52 00

- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

4

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5402 51 00

- Άλλα νήματα, απλά, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο

4

-- Από ελαστομερή

5402 44 00

- Άλλα νήματα, απλά, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει τις 50 στροφές το μέτρο

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από πολυεστέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5402 33 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5914

4
4

-- Άλλα

--- Από πολυπροπυλένιο

--- Άλλα

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

- Νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

5402 69

5402 69 10

5402 69 90

5403

5403 10 00

4
4

-- Από οξική κυτταρίνη

-- Άλλα

5403 33 00

5403 39 00

4
4

-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

-- Από οξική κυτταρίνη

5403 41 00

5403 42 00
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4

-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, με στρίψιμο που υπερβαίνει τις 120 στροφές το μέτρο

5403 32 00

- Άλλα νήματα, στριμμένα ή κορδονωτά

4

-- Από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης, χωρίς στρίψιμο ή με στρίψιμο που δεν υπερβαίνει
τις 120 στροφές το μέτρο

5403 31 00

- Άλλα νήματα, απλά

4

-- Από πολυεστέρες

5402 62 00

4

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5402 61 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5915

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 mm

5404

4
4

-- Άλλα, από πολυπροπυλένιο

-- Άλλα

- Άλλα

5404 12 00

5404 19 00

5404 90

4
4
3,8

--- Άλλα

-- Άλλα

Νήματα μονόινα τεχνητά 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
τεχνητές υφαντικές ύλες, των οποίων το ορατό πλάτος δεν υπερβαίνει τα 5 mm

5404 90 19

5404 90 90

5405 00 00
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4

--- Λουρίδες διακοσμητικές του τύπου που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία

5404 90 11

-- Από πολυπροπυλένιο

4

-- Από ελαστομερή

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5404 11 00

- Νήματα μονόινα

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5403 49 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5916

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα
που κατασκευάζονται από τα προϊόντα της κλάσης 5404

- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή
πολυεστέρες

- Υφάσματα που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές

5407

5407 10 00

5407 20

8
8
8

--- 3 m ή περισσότερο

-- Άλλα

- «Υφάσματα» που αναφέρονται στη σημείωση 9 του τμήματος XI

5407 20 19

5407 20 90

5407 30 00

8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

5407 42 00

5407 43 00
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8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 41 00

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από νάυλον ή άλλα
πολυαμίδια

8

--- Λιγότερο από 3 m

8

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5407 20 11

-- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, πλάτους

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), συσκευασμένα
για τη λιανική πώληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5406 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5917

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5407 52 00

5407 53 00

5407 54 00

8
8
8

8
8

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Βαμμένα

--- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

--- Τυπωτά

-- Άλλα

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Άλλα

5407 61 10

5407 61 30

5407 61 50

5407 61 90

5407 69

5407 69 10

5407 69 90
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- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς

8

-- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα μη
ελαστικοποιημένες

5407 61

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα

8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς από πολυεστέρα
ελαστικοποιημένες

-- Τυπωτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5407 51 00

5407 44 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5918

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5407 72 00

5407 73 00

5407 74 00

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5407 82 00

5407 83 00

5407 84 00

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

Υφάσματα από νήματα από τεχνητές ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα που
κατασκευάζονται από προϊόντα της κλάσης 5405

5407 92 00

5407 93 00

5407 94 00

5408
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8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 91 00

- Άλλα υφάσματα

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5407 81 00

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες συνεχείς και είναι
σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5407 71 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5919

8
8
8

--- Με πλάτος που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά που δεν υπερβαίνει τα 155 cm, με ενίσχυση από
πλέγμα, sergé, croisé ή satin

--- Άλλα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος μεγαλύτερο από 115 cm και μικρότερο από 140 cm, με βάρος που
υπερβαίνει τα 250 g/m²

--- Άλλα

-- Τυπωτά

5408 22 10

5408 22 90

5408 23

5408 23 10

5408 23 90

5408 24 00

8
8
8
8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5408 31 00

5408 32 00

5408 33 00

5408 34 00
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8

-- Βαμμένα

5408 22

- Άλλα υφάσματα

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5408 21 00

8

8

- Υφάσματα που κατασκευάζονται από νήματα μεγάλης αντοχής από τεχνητές υφαντικές ίνες βισκόζης

5408 10 00

- Άλλα υφάσματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες συνεχείς ή λουρίδες, ή παρόμοιες
μορφές, τεχνητές

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5920

4
4
4

4
4
4

- Από πολυεστέρες

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

- Από πολυπροπυλένιο

- Άλλες

Δέσμες από τεχνητές ίνες συνεχείς

- Από βισκόζη

- Από ίνες οξικής κυτταρίνης

- Άλλες

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση

5501 20 00

5501 30 00

5501 40 00

5501 90 00

5502 00

5502 00 10

5502 00 40

5502 00 80

5503

4
4
4

-- Από αραμίδια

-- Άλλες

- Από πολυεστέρες

5503 11 00

5503 19 00

5503 20 00
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4

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5501 10 00

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

4

Δέσμες από συνθετικές ίνες συνεχείς

5501

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 55 - ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ Ή ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΙΝΕΣ, ΜΗ ΣΥΝΕΧΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

55

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5921

4

4
4

4
4

4
4
4
4
4
4

- Από πολυπροπυλένιο

- Άλλες

-- Χλωροΐνες

-- Άλλες

Τεχνητές ίνες μη συνεχείς, που δεν είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένες για νηματοποίηση

- Από τεχνητό μετάξι βισκόζης

- Άλλες

Απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα της
κλώσης, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια)

- Από συνθετικές ίνες

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Από πολυεστέρες

-- Ακρυλικά ή μοντακρυλικά

-- Από πολυπροπυλένιο

-- Άλλα

- Από τεχνητές ίνες

5503 40 00

5503 90

5503 90 10

5503 90 90

5504

5504 10 00

5504 90 00

5505

5505 10

5505 10 10

5505 10 30

5505 10 50

5505 10 70

5505 10 90

5505 20 00
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4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5503 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5922

4
4

4
4
4

4
5

4
5

- Από πολυεστέρες

- Ακρυλικές ή μοντακρυλικές

- Άλλες

-- Χλωροΐνες

-- Άλλες

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
λιανική πώληση

- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

-- Μη συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

-- Συσκευασμένες για τη λιανική πώληση

5506 20 00

5506 30 00

5506 90

5506 90 10

5506 90 90

5507 00 00

5508

5508 10

5508 10 10

5508 10 90

5508 20

5508 20 10

5508 20 90
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4

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5506 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένες
για νηματοποίηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5506

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5923

4

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 12 00

4

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 22 00

4

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 32 00

4

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

5509 42 00

4
4

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

5509 52 00

5509 53 00
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4

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5509 51 00

- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

4

-- Απλά

5509 41 00

- Άλλα νήματα, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές ίνες μη συνεχείς

4

-- Απλά

5509 31 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

4

-- Απλά

5509 21 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Απλά

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

Νήματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5509 11 00

5509

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5924

4
4

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

-- Άλλα

5509 62 00

5509 69 00

4
4

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

-- Άλλα

Νήματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη συσκευασμένα για τη
λιανική πώληση

5509 92 00

5509 99 00

5510

4
4
4
4

-- Στριμμένα ή κορδονωτά

- Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα νήματα, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με βαμβάκι

- Άλλα νήματα

5510 12 00

5510 20 00

5510 30 00

5510 90 00
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4

-- Απλά

5510 11 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς

4

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5509 91 00

- Άλλα νήματα

4

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα νήματα, από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5509 61 00

5509 59 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5925

5

- Από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

Υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος συνθετικές
ίνες μη συνεχείς

5511 30 00

5512

--- Τυπωτά

--- Άλλα

5512 19 10

5512 19 90

--- Τυπωτά

--- Άλλα

5512 29 10

5512 29 90
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8

-- Άλλα

5512 29

- Άλλα

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512 21 00

8

8

-- Άλλα

5512 19

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5512 11 00

8

5

- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

5511 20 00

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

5

- Από συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος από τις ίνες αυτές

5511 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς (άλλα από τα νήματα για ράψιμο),
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5511

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5926

8

--- Τυπωτά

--- 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 g/m²

5512 99 10

5512 99 90

5513

8
8
8

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm

-- 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

-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα υφάσματα

5513 11 90

5513 12 00

5513 13 00

5513 19 00

--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 135 cm

5513 21 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1499

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 21

8

8

--- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 165 cm

5513 11 20

- Βαμμένα

8

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 11

- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

8

-- Άλλα

5512 99

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5512 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5927

8

8
8
8

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 165 cm

-- Άλλα υφάσματα 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

--- Άλλα

-- Άλλα υφάσματα

5513 21 90

5513 23

5513 23 10

5513 23 90

5513 29 00

8

-- Άλλα υφάσματα

5513 39 00

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 g/m²

5514

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1500

8

-- Άλλα υφάσματα

5513 49 00

- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

8

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 41 00

- Τυπωτά

8

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5513 31 00

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Πλάτους που υπερβαίνει τα 135 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 165 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5513 21 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5928

8

8
8

-- 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

-- Άλλα υφάσματα

--- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

--- Άλλα

5514 12 00

5514 19

5514 19 10

5514 19 90

8
8

8
8
8
8

-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα υφάσματα

- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

-- 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

-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα

5514 23 00

5514 29 00

5514 30

5514 30 10

5514 30 30

5514 30 50

5514 30 90
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8

-- 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 22 00

- Τυπωτά

8

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

5514 21 00

- Βαμμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5514 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5929

8
8
8

-- 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

-- Άλλα υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

-- Άλλα υφάσματα

Άλλα υφάσματα από συνθετικές ίνες μη συνεχείς

5514 42 00

5514 43 00

5514 49 00

5515

8
8

8
8
8

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515 11 10

5515 11 30

5515 11 90

5515 12

5515 12 10

5515 12 30

5515 12 90

5515 13

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1502

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

8

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με ίνες μη συνεχείς από τεχνητό μετάξι βισκόζης

5515 11

- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρα, απλής ύφανσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5514 41 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5930

8

---- Άλλα

5515 13 19

8

8
8
8

---- Άλλα

-- Άλλα

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλα

5515 13 99

5515 19

5515 19 10

5515 19 30

5515 19 90

8
8

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλα

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5515 21 10

5515 21 30

5515 21 90

5515 22

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1503

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, λαναρισμένα

8

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515 21

- Από ίνες μη συνεχείς ακρυλικές ή μοντακρυλικές

8

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5515 13 91

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5515 13 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5931

8

---- Άλλα

5515 22 19

8
8

---- Άλλα

-- Άλλα

5515 22 99

5515 29 00

8
8

8
8
8

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Τυπωτά

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

--- Άλλα

--- Άλλα

Υφάσματα από τεχνητές ίνες μη συνεχείς

5515 91 10

5515 91 30

5515 91 90

5515 99

5515 99 20

5515 99 40

5515 99 80

5516

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1504

- Που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς

8

-- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

5515 91

- Άλλα υφάσματα

8

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5515 22 91

--- Σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας, χτενισμένα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5515 22 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5932

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5516 12 00

5516 13 00

5516 14 00

8

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

--- Υφάσματα Jacquard, με πλάτος 140 cm ή μεγαλύτερο (για στρώματα)

--- Άλλα

-- Τυπωτά

5516 22 00

5516 23

5516 23 10

5516 23 90

5516 24 00

8

-- Βαμμένα

5516 32 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1505

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 31 00

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 21 00

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5516 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5933

8

-- Τυπωτά

5516 34 00

8
8

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5516 43 00

5516 44 00

8
8
8
8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

5516 91 00

5516 92 00

5516 93 00

5516 94 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1506

8

-- Βαμμένα

5516 42 00

- Άλλα

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

5516 41 00

- Που περιέχουν λιγότερο του 85 % κατά βάρος τεχνητές ίνες μη συνεχείς, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο
με βαμβάκι

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5516 33 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5934

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5601 10 10

5601 10 90

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Κύλινδροι διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 8 mm

5601 22

5601 22 10

5601 22 91

--- Άλλο

5601 21 90

---- Από συνθετικές ίνες

--- Άλλα

3,8

--- Υδρόφιλο

5601 21 10

4

3,8

3,8

-- Από βαμβάκι

5601 21

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1507

3,8

- Πετσέτες (σερβιέτες) και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόμοια είδη υγιεινής από βάτες

5601 10

- Βάτες. Άλλα είδη από βάτες

5

Βάτες από υφαντικές ύλες και είδη από τις βάτες αυτές. Υφαντικές ίνες με μήκος που δεν υπερβαίνει
τα 5 mm (χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων), κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

5601

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 56 - ΒΑΤΕΣ, ΠΙΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΜΗ ΥΦΑΣΜΕΝΑ. ΝΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ.
ΣΠΑΓΚΟΙ, ΣΧΟΙΝΙΑ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΑ ΣΧΟΙΝΙΑ. ΕΙΔΗ ΣΧΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

56

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5935

3,8
3,2

-- Άλλα

- Χνούδι από την επεξεργασία των υφασμάτων, κόμποι και σφαιρίδια από υφαντικές ύλες

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι και προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα

5601 29 00

5601 30 00

5602

5602 10

6,7

---- Από άλλες υφαντικές ύλες

5602 10 19

6,7

-- Εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

5602 10 90

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1508

6,7

6,7

---- Από άλλες υφαντικές ύλες

5602 10 39

5602 21 00

6,7

---- Από χοντροειδείς τρίχες

5602 10 35

- Άλλα πιλήματα, μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

6,7

---- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5602 10 31

--- Προϊόντα ραμμένα-πλεγμένα

6,7

---- Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

5602 10 11

--- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

-- Μη εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Από τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5601 22 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5936

6,7

- Άλλα

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

5602 90 00

5603

4,3
4,3

4,3
4,3

4,3
4,3

--- Άλλα

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

5603 11 90

5603 12

5603 12 10

5603 12 90

5603 13

5603 13 10

5603 13 90

5603 14

5603 14 10

5603 14 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1509

4,3

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

5603 11 10

- Άλλα

4,3

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²

5603 11

- Από χειροποίητα λεπτά νήματα

6,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5602 29 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5937

4,3
4,3

4,3
4,3

4,3
4,3

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 25 g/m2 αλλά δέν υπερβαίνει τα 70 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 70 g/m² αλλά δέν υπερβαίνει τα 150 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 150 g/m²

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

--- Άλλα

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά νήματα, λουρίδες και
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα
με καουτσούκ ή πλαστική ύλη

- Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά

5603 92

5603 92 10

5603 92 90

5603 93

5603 93 10

5603 93 90

5603 94

5603 94 10

5603 94 90

5604

5604 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1510

4,3

--- Άλλα

5603 91 90

4

4,3

--- Επιχρισμένα ή επικαλυμμένα

5603 91 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 25 g/m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5603 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5938

4

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 5404 ή 5405, συνδυασμένα με μέταλλο με μορφή νημάτων, λουρίδων ή σκόνης ή
επικαλυμμένα με μέταλλο

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των
κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από εκείνα της
κλάσης 5605 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»

- Νήματα με την ονομασία «αλυσιδίτσα»

5605 00 00

5606 00

5606 00 10

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα
ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη

5607

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1511

5,3

-- Άλλα

5606 00 99

- Από σιζάλ ή άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave

5,3

-- Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από υφαντικές ίνες

5606 00 91

- Άλλα

4

-- Άλλα

5604 90 90

8

4

-- Νήματα μεγάλης αντοχής από πολυεστέρες, νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή από τεχνητές υφαντικές
ίνες βισκόζης, εμποτισμένα ή επιχρισμένα

5604 90 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5604 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5939

-- Άλλα

5607 49

- Από άλλες συνθετικές ίνες

5607 50

---- Πλεκτά

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m)
8

8

--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο

5607 49 90

5607 50 11

8

---- Άλλα

5607 49 19

-- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια ή πολυεστέρες

8

---- Πλεκτά

5607 49 11

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 50 000 decitex (5 g/m)

-- Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

5607 41 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1512

--- Με τίτλο 100 000 decitex (10 g/m) ή μικρότερο

5607 29 90

8

12

--- Με τίτλο μεγαλύτερο των 100 000 decitex (10 g/m)

5607 29 10

- Από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο

12

-- Άλλα

5607 29

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5607 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5940

6

8

- Άλλα

-- Από αβάκα (καννάβι της Μανίλας ή Musa textilis Nee) ή από άλλες σκληρές ίνες (από φύλλα); Από
γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας
φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

-- Άλλα

Δίχτυα με δεμένους κόμπους, σε τόπια ή σε τεμάχια, που γίνονται από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά
σχοινιά. Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιμα, από υφαντικές ύλες

5607 90

5607 90 20

5607 90 90

5608

5608 11 91

---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

8

8

---- Από νήματα

5608 11 19

--- Άλλα

8

---- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

5608 11 11

--- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια

-- Δίχτυα έτοιμα για την αλιεία

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1513

8

-- Από άλλες συνθετικές ίνες

5607 50 90

5608 11

8

--- Με τίτλο 50 000 decitex (5 g/m) ή μικρότερο

5607 50 30

- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5607 50 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5941

-- Άλλα

5608 19

8
8
8
5,8

---- Άλλα

--- Άλλα

- Άλλα

Είδη από νήματα, λουρίδες ή παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, σπάγκοι, σχοινιά ή χοντρά
σχοινιά, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 57 - ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

Τάπητες από υφαντικές ύλες, με κόμπους ή με περιτύλιξη στα νήματα του στημονιού, έστω και
έτοιμοι

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Που περιέχουν κατά βάρος πάνω από 10 % συνολικά μετάξι ή απορρίμματα από μετάξι με την
ονομασία «schappe»

-- Άλλοι

5608 19 30

5608 19 90

5608 90 00

5609 00 00

57

5701

5701 10

5701 10 10

5701 10 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1514

8

----- Άλλα

5608 19 19

8 MAX 2,8 EUR/m2

8

8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5608 19 11

---- Από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια

--- Δίχτυα έτοιμα

---- Από νήματα

5608 11 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5942

3
4

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά,
έστω και έτοιμα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ»,
«καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο χέρι

- Τάπητες με την ονομασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμανίας» και παρόμοιοι τάπητες υφασμένοι στο
χέρι

- Επενδύσεις δαπέδου από κοκοφοίνικα

5702

5702 10 00

5702 20 00

8
8

8
8

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- Τάπητες Axminster

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

--- Τάπητες Axminster

--- Άλλα

5702 31

5702 31 10

5702 31 80

5702 32

5702 32 10

5702 32 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1515

3,5

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5701 90 90

- Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

8

-- Από μετάξι, από απορρίμματα από μετάξι με την ονομασία «schappe», από συνθετικές ίνες, από
νήματα της κλάσης 5605 ή από υφαντικές ύλες με ενσωματωμένα νήματα από μέταλλο

5701 90 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5701 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5943

8
8

--- Τάπητες Axminster

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, όχι έτοιμα

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5702 42 10

5702 42 90

5702 49 00

5702 50

5702 50 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1516

8

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702 42

8
8

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5702 50 39

5702 50 90

- Άλλα, χωρίς βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα

8

--- Από πολυπροπυλένιο

5702 50 31

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

8

--- Άλλα

5702 41 90

8

8

--- Τάπητες Axminster

5702 41 10

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα, με βελουδωτή κατασκευή, έτοιμα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5702 41

5702 39 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5944

8

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω και έτοιμα

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

5702 92 90

5702 99 00

5703

5703 10 00

5703 20

8

--- Άλλα

5703 20 18

- Από άλλες συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5703 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1517

8

--- Άλλα

5703 20 98

-- Από πολυπροπυλένιο

8

--- Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 1 m²

5703 20 92

-- Άλλα

8

--- Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 1 m²

5703 20 12

-- Τυπωτά

8

--- Από πολυπροπυλένιο

5702 92 10

8

8

-- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

5702 92

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5702 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5945

8

--- Άλλα

5703 30 18

8

8
8

6,7
6,7

8
8
8

--- Άλλα

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 1 m²

-- Άλλα

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλοκωτά, έστω και έτοιμα

- Τετράγωνα στα οποία η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 0,3 m²

- Άλλα

Άλλοι τάπητες και επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες, έστω και έτοιμα

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

5703 30 88

5703 90

5703 90 20

5703 90 80

5704

5704 10 00

5704 90 00

5705 00

5705 00 10

5705 00 30

5705 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1518

8

--- Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 1 m²

5703 30 82

-- Άλλα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Τετράγωνα των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 1 m²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5703 30 12

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5946

Βελούδα και πλούσες υφασμένα και υφάσματα από σενίλλη, άλλα από τα είδη των κλάσεων 5802
ή 5806

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

5801

5801 10 00

8
8
8
8
8

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)

-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

-- Υφάσματα σενίλλης

5801 22 00

5801 23 00

5801 24 00

5801 25 00

5801 26 00

8
8
8

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, κομμένα, με ραβδώσεις (κοτλέ)

-- Άλλα βελούδα και πλούσες υφαδιού

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, με ελαφρές ραβδώσεις (épinglés)

5801 32 00

5801 33 00

5801 34 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1519

8

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

5801 31 00

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

8

-- Βελούδα και πλούσες υφαδιού, άκοπα

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5801 21 00

- Από βαμβάκι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 58 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΑ. ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΦΟΥΝΤΩΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ.
ΔΑΝΤΕΛΕΣ. ΕΙΔΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ. ΕΙΔΗ ΤΑΙΝΙΟΠΛΕΚΤΙΚΗΣ. ΚΕΝΤΗΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

58

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5947

8

8
8

-- Υφάσματα σενίλλης

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από λινάρι

-- Άλλα

Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806. Φουντωτές υφαντικές
επιφάνειες, άλλες από τα προϊόντα της κλάσης 5703

5801 36 00

5801 90

5801 90 10

5801 90 90

5802

8
8
8

5,8
7,2

-- Άλλα

- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από άλλες υφαντικές ύλες

- Φουντωτές υφαντικές επιφάνειες

Υφάσματα με ύφανση γάζας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5806

- Από βαμβάκι

- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

5802 19 00

5802 20 00

5802 30 00

5803 00

5803 00 10

5803 00 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1520

8

-- Αλεύκαστα

5802 11 00

- Υφάσματα φλοκωτά σπογγώδους μορφής, από βαμβάκι

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Βελούδα και πλούσες στημονιού, κομμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5801 35 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5948

- Τούλια κάθε είδους και υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

5804 10

6,5
8

--- Άλλα

-- Άλλα

5804 10 19

5804 10 90

8
8

8
8

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Με μηχανικά αδράχτια

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Με μηχανικά αδράχτια

--- Άλλα

5804 21

5804 21 10

5804 21 90

5804 29

5804 29 10

5804 29 90

- Δαντέλες με τη μηχανή

6,5

--- Υφάσματα βροχιδωτά με κόμπους

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

5804 10 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1521

Τούλια και άλλα δικτυωτά υφάσματα, στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα και πλεκτά εν
γένει υφάσματα. Δαντέλες σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια, εκτός από τα είδη
των κλάσεων 6002 μέχρι 6006

5804

-- Ομοιόμορφης ύφανσης

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5803 00 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5949

7,5

- Είδη κορδελοποιίας από βελούδα, από πλούσες, από υφάσματα σενίλλης ή από υφάσματα βροχιδωτά
σπογγώδους μορφής

- Άλλα είδη κορδελοποιίας, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή ή
νήματα από καουτσούκ

5806 10 00

5806 20 00

7,5
7,5
7,5

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ή υφαντικές ίνες

--- Με πραγματικές ούγιες

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

5806 31 00

5806 32

5806 32 10

5806 32 90

5806 39 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1522

6,3

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη της κλάσης 5807. Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες
παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

5806

7,5

5,6

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

5805 00 00

- Άλλα είδη κορδελοποιίας

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Δαντέλες με το χέρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5804 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5950

6,2

6,3
8

5
5,3
5,6

- Υφασμένα

-- Με σχέδια ή αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια υφασμένα

-- Άλλα

- Άλλα

-- Από πίλημα ή από ύφασμα μη υφασμένο

-- 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

- Ταινιοπλέγματα σε τόπια

- Άλλα

Υφάσματα από νήματα από μέταλλο και υφάσματα από νήματα από μέταλλο συνδυασμένα με νήματα
από υφαντικές ίνες ή από επιμεταλλωμένα υφαντικά νήματα της κλάσης 5605, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για ενδύματα, επιπλώσεις ή παρόμοιες χρήσεις, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

5807 10

5807 10 10

5807 10 90

5807 90

5807 90 10

5807 90 90

5808

5808 10 00

5808 90 00

5809 00 00
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6,2

Ετικέτες, εμβλήματα και παρόμοια είδη από υφαντικές ύλες, σε τόπια, σε ταινίες ή κομμένα σε
τεμάχια, μη κεντημένα

5807

6,2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5806 40 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5951

8

-- Αξίας που υπερβαίνει τα 35 EUR το kg καθαρού βάρους

-- Άλλα

5810 10 10

5810 10 90

7,2

5,8
7,2

5,8
7,2

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Αξίας που υπερβαίνει τα 17,50 EUR το kg καθαρού βάρους

--- Άλλα

5810 91 10

5810 91 90

5810 92

5810 92 10

5810 92 90

5810 99

5810 99 10

5810 99 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1524

5,8

-- Από βαμβάκι

5810 91

- Άλλα κεντήματα

5,8

- Κεντήματα χημικά ή αστήρικτα και κεντήματα με τη βάση αποκομμένη

5810 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5810

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5952

8

6,5
6,5

5,6
8

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια, που αποτελούνται από μία ή περισσότερες στρώσεις από υφαντικές
ύλες συνδυασμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρατημένα κατά
διαστήματα (καπιτονέ) ή αλλιώς διαχωρισμένα, άλλα από τα κεντήματα της κλάσης 5810

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 59 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΑ, ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΑ Ή ΜΕ
ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ. ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΦΑΝΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

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

- Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατασκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις

- Άλλα

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής
από νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης

- Από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια

-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

-- Άλλα

5811 00 00

59

5901

5901 10 00

5901 90 00

5902

5902 10

5902 10 10

5902 10 90
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Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5953

8

8
8

8
8

-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

-- Άλλα

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απανωτές στρώσεις από
πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

- Με πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου)

-- Εμποτισμένα

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

- Με πολυουρεθάνη

-- Εμποτισμένα

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

- Άλλα

-- Εμποτισμένα

5902 90 10

5902 90 90

5903

5903 10

5903 10 10

5903 10 90

5903 20

5903 20 10

5903 20 90

5903 90

5903 90 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1526

5,6

- Άλλα

5902 90

-- Επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις

8

-- Άλλα

5902 20 90

8

5,6

-- Εμποτισμένα με καουτσούκ

5902 20 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από πολυεστέρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5902 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5954

5,3
5,3

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επίχρισμα ή
επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω και κομμένες

- Λινοτάπητες

- Άλλα

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες

- Που αποτελούνται από νήματα προσαρμοσμένα παράλληλα κατά τρόπο σταθερό πάνω σε υπόθεμα

5904

5904 10 00

5904 90 00

5905 00

5905 00 10

6

-- Άλλες

Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

- Ταινίες συγκολλητικές, πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 20 cm

5905 00 90

5906

5906 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1527

8

-- Αποσυνθετικές ή τεχνητές ίνες

5905 00 70

- Άλλα

4

-- Από γιούτα

5905 00 50

4,6

8

-- Από λινάρι

5905 00 30

- Άλλες

8

--- Άλλα

5903 90 99

5,8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με παράγωγα της κυτταρίνης ή άλλης πλαστικής ύλης, των οποίων η υφαντική ύλη αποτελεί την
καλή όψη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5903 90 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5955

4,9
4,9
5,6

--- Άλλα

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζωγραφισμένα για σκηνικά
θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

- Υφάσματα κερωμένα και άλλα υφάσματα επικαλυμμένα με επίχρισμα με βάση το λάδι

- Άλλα

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για λάμπες, καμινέτα,
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν
για την κατασκευή τους, έστω και εμποτισμένα

Σωλήνες για αντλίες και παρόμοιοι σωλήνες, από υφαντικές ύλες, έστω και με εξοπλισμό ή
εξαρτήματα από άλλες ύλες

- Από συνθετικές ίνες

5906 99 90

5907 00

5907 00 10

5907 00 90

5908 00 00

5909 00

5909 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1528

5,6

--- Φύλλα που αναφέρονται στη σημείωση 4 στοιχείο γ) του κεφαλαίου αυτού

5906 99 10

6,5

8

-- Άλλα

5906 99

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Πλεκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5906 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5956

5,3

4,6

Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη σημείωση 7 του
κεφαλαίου αυτού

- Υφάσματα, πιλήματα ή υφάσματα φοδραρισμένα 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,
συμπεριλαμβανομένων των ταινιών από βελούδο που είναι διαποτισμένες με καουτσούκ και
προορίζονται για την επικάλυψη των αδραχτιών

- Γάζες και υφάσματα για κόσκινα, έστω και έτοιμα

5911

5911 10 00

5911 20 00

5,8

---- Άλλα

5911 31 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1529

5,8

---- Υφάσματα πιληματοποιημένα ή όχι από συνθετικές ίνες των τύπων που χρησιμοποιούνται στις
χαρτοποιητικές μηχανές

--- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Βάρους κατά m² κατώτερου των 650 g

5911 31 11

5911 31

5,1

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνησης από υφαντικές ύλες, έστω και διαποτισμένοι, επιχρισμένοι,
επικαλυμμένοι με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέταλλο ή άλλα υλικά

5910 00 00

- 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)

6,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5909 00 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5957

6
6

- 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

- Άλλα

-- Από πίλημα

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 60 - ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΠΛΕΚΤΑ

Βελούδα, πλούσες (στα οποία περιλαμβάνονται και τα υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ
τρίχωμα») και υφάσματα βροχιδωτά, όλα πλεκτά

- Υφάσματα με την ονομασία «με μακρύ τρίχωμα»

5911 40 00

5911 90

5911 90 10

5911 90 90

60

6001

6001 10 00

8
8

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6001 22 00

6001 29 00

- Άλλα

8

-- Από βαμβάκι

6001 21 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1530

6

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

5911 32 90

- Υφάσματα βροχιδωτά

4,4

--- Από μετάξι, από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

5911 32 10

8

5,8

-- Βάρους κατά m² ίσου ή ανώτερου των 650 g

5911 32

4,4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

5911 31 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5958

8
8

8
6,5

8
8

8
8
8

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή
περισσότερο νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001

- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα
από καουτσούκ

- Άλλα

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm, άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001
και 6002

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ίνες

-- Δαντέλες Raschel

-- Άλλα

- Από τεχνητές ίνες

6001 92 00

6001 99 00

6002

6002 40 00

6002 90 00

6003

6003 10 00

6003 20 00

6003 30

6003 30 10

6003 30 90

6003 40 00
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8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6001 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5959

6,5

- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελαστομερή αλλά που δεν περιέχουν νήματα
από καουτσούκ

- Άλλα

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που γίνονται σε μηχανές
κατασκευής σιριτιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 6001 μέχρι 6004

6004 10 00

6004 90 00

6005

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

6005 22 00

6005 23 00

6005 24 00

8

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και παραπετάσματα
διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6005 31 10

6005 31 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1532

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005 31

- Από συνθετικές ίνες

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6005 21 00

- Από βαμβάκι

8

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερβαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο
νήματα ελαστομερή ή νήματα από καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 6001

6004

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6003 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5960

8

8
8
8

8
8
8

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και παραπετάσματα
διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και παραπετάσματα
διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλα

-- Τυπωτά

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Δαντέλες Raschel, άλλες από εκείνες που προορίζονται για παραπετάσματα και παραπετάσματα
διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλα

6005 32 50

6005 32 90

6005 33

6005 33 10

6005 33 50

6005 33 90

6005 34

6005 34 10

6005 34 50

6005 34 90

8
8
8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

6005 41 00

6005 42 00

6005 43 00
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8

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6005 32 10

- Από τεχνητές ίνες

8

-- Βαμμένα

6005 32

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6005 31 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5961

-- Άλλα

Άλλα πλεκτά υφάσματα

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6005 90 90

6006

6006 10 00

8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

6006 22 00

6006 23 00

6006 24 00

--- Άλλα

-- Βαμμένα

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6006 31 90

6006 32

6006 32 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1534

8

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

6006 31 10

8

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006 31

- Από συνθετικές ίνες

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006 21 00

- Από βαμβάκι

8

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6005 90 10

8

8

- Άλλα

6005 90

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Τυπωτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6005 44 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5962

8

8
8

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλα

-- Τυπωτά

--- Για παραπετάσματα και παραπετάσματα διαφανή για πόρτες και παράθυρα

--- Άλλα

6006 33 10

6006 33 90

6006 34

6006 34 10

6006 34 90

8
8
8
8

-- Βαμμένα

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

-- Τυπωτά

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΠΛΕΚΤΑ

6006 42 00

6006 43 00

6006 44 00

6006 90 00

61

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1535

8

-- Αλεύκαστα ή λευκασμένα

6006 41 00

- Από τεχνητές ίνες

8

-- Από νήματα διαφόρων χρωμάτων

6006 33

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6006 32 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5963

12

12
12

12
12

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για γυναίκες ή
κορίτσια, με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6104

6101 20 10

6101 20 90

6101 30

6101 30 10

6101 30 90

6101 90

6101 90 20

6101 90 80

6102

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1536

12

- Από βαμβάκι

6101 20

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια,
με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6103

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6101

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5964

12

12
12

12
12

12
12

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

- Από βαμβάκι

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

-- Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καγύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό,
για άντρες ή αγόρια

6102 10 90

6102 20

6102 20 10

6102 20 90

6102 30

6102 30 10

6102 30 90

6102 90

6102 90 10

6102 90 90

6103

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1537

12

-- Παλτά, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

6102 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6102 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5965

12

-- Άλλα

6103 10 90

12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6103 23 00

6103 29 00

12
12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6103 32 00

6103 33 00

6103 39 00

12

-- Από βαμβάκι

6103 42 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1538

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103 41 00

- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103 31 00

- Σακάκια

12

-- Από βαμβάκι

6103 22 00

- Σύνολα

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6103 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Κοστούμια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6103 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5966

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από βαμβάκι

--- Άλλα

6104 19

6104 19 20

6104 19 90

12

12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

--- Άλλα

6104 23 00

6104 29

6104 29 10

6104 29 90

- Ζακέτες

12

-- Από βαμβάκι

6104 22 00

- Σύνολα

12

-- Από συνθετικές ίνες

6104 13 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1539

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ),
παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καγύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), από πλεκτό, για γυναίκες ή κορίτσια

6104

12

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6103 49 00

- Κουστούμια-ταγιέρ

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6103 43 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5967

12
12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 32 00

6104 33 00

6104 39 00

12
12
12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 42 00

6104 43 00

6104 44 00

6104 49 00

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6104 59 00

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1540

12

12

-- Από συνθετικές ίνες

6104 53 00

6104 61 00

12

-- Από βαμβάκι

6104 52 00

- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 51 00

- Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6104 41 00

- Φορέματα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6104 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5968

12

12
12

12
12

12
12

12
12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για άντρες ή αγόρια

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Άλλα

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για
γυναίκες ή κορίτσια

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

6104 69 00

6105

6105 10 00

6105 20

6105 20 10

6105 20 90

6105 90

6105 90 10

6105 90 90

6106

6106 10 00

6106 20 00

6106 90

6106 90 10

6106 90 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1541

12

-- Από συνθετικές ίνες

6104 63 00

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6104 62 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5969

Σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη από πλεκτό,
για άντρες ή αγόρια

6107

12
12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6107 12 00

6107 19 00

12
12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6107 22 00

6107 29 00

12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6107 91 00

6107 99 00

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6107 21 00

- Νυχτικά και πιτζάμες

12

-- Από βαμβάκι

6107 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1542

12

-- Άλλα

6106 90 90

- Σλιπ και σώβρακα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από λινάρι ή ραμί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6106 90 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5970

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1543

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 19 00

12
12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 22 00

6108 29 00

12
12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 32 00

6108 39 00

12
12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6108 91 00

6108 92 00

6108 99 00

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6108 31 00

- Νυχτικά και πιτζάμες

12

-- Από βαμβάκι

6108 21 00

- Σλιπ και κιλότες

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια

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 κορίτσια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6108 11 00

6108

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5971

-- Άλλα

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σουπουλ, από πλεκτό

6109 90 90

6110

12
12

12
12

---- Για άντρες ή αγόρια

---- Για γυναίκες ή κορίτσια

-- Από κατσίκα του Κασμίρ

--- Για άντρες ή αγόρια

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

-- Άλλα

6110 11 30

6110 11 90

6110 12

6110 12 10

6110 12 90

6110 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1544

--- Σαντάιγ και πουλόβερ, που περιέχουν τουλάχιστον 50 % κατά βάρος μαλλί και ζυγίζουν 600 g ή
περισσότερο κατά μονάδα

6110 11 10

--- Άλλα

-- Από μαλλί

6110 11
10,5

12

-- Aπό μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6109 90 20

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

12

- Από άλλες υφαντικές ύλες

6109 90

12

- Από βαμβάκι

6109 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Τι-σερτ και φανελάκια, από πλεκτό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6109

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5972

- Από βαμβάκι

-- Σου-πουλ

6110 20

6110 20 10

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Σου-πουλ

6110 30

6110 30 10

12

12
12

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από λινάρι ή ραμί

-- Άλλα

Ενδύματα και συμπληρώματα της ένδυσης, από πλεκτό, για βρέφη

- Από βαμβάκι

6110 30 99

6110 90

6110 90 10

6110 90 90

6111

6111 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1545

12

--- Για άντρες ή αγόρια

6110 30 91

-- Άλλα

12

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

6110 20 99

12

12

--- Για άντρες ή αγόρια

6110 20 91

-- Άλλα

12

--- Για γυναίκες ή κορίτσια

6110 19 90

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για άντρες ή αγόρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6110 19 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5973

12

8,9
12

-- Άλλα

- Από συνθετικές ίνες

-- Γάντια

-- Άλλα

- Από άλλες υφαντικές ύλες

6111 20 90

6111 30

6111 30 10

6111 30 90

6111 90

12

-- Άλλα

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου,
από πλεκτό

6111 90 90

6112

12
12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Κουστούμια και σύνολα του σκι

6112 12 00

6112 19 00

6112 20 00

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για άντρες ή αγόρια

12

-- Από βαμβάκι

6112 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1546

12

--- Άλλα

6111 90 19

- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης)

8,9

--- Γάντια

6111 90 11

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

8,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Γάντια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6111 20 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5974

12

8
12

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλα

6112 31 90

6112 39

6112 39 10

6112 39 90

12

8
12

8
12

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

--- Άλλα

Ενδύματα κατασκευασμένα από πλεκτά υφάσματα των κλάσεων 5903, 5906 ή 5907

- Από πλεκτά υφάσματα της κλάσης 5906

- Άλλα

6112 41 10

6112 41 90

6112 49

6112 49 10

6112 49 90

6113 00

6113 00 10

6113 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1547

8

-- Από συνθετικές ίνες

6112 41

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου, για γυναίκες ή κορίτσια

8

--- Που περιέχουν κατά βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα από καουτσούκ

6112 31 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6112 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5975

12
12

8
12

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και άλλα παρόμοια είδη, στα
οποία περιλαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης
(π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας), από πλεκτό

- Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με διαβάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτιδας)

-- Κάλτσες φλεβίτιδας από συνθετικές ίνες

-- Άλλα

6114 30 00

6114 90 00

6115

6115 10

6115 10 10

6115 10 90

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Άλλες κάλτσες και μισές-κάλτσες, για γυναίκες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex

6115 29 00

6115 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1548

12

-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα 67 decitex ή περισσότερο

6115 22 00

-- Από συνθετικές ίνες

12

-- Από συνθετικές ίνες, με τίτλο σε απλά νήματα λιγότερο των 67 decitex

6115 21 00

- Άλλα κολάν (κάλτσες-κιλότες)

12

- Από βαμβάκι

6114 20 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα ενδύματα πλεκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6114

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5976

12
12

--- Κάλτσες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6115 30 19

6115 30 90

-- Από συνθετικές ίνες

--- Μισές-κάλτσες

6115 96

6115 96 10

12

8
8,9

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα) πλεκτα

- Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από πλαστική ύλη ή καουτσούκ

-- Γάντια εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα από καουτσούκ

-- Άλλα

6115 99 00

6116

6116 10

6116 10 20

6116 10 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1549

12

---- Άλλα

6115 96 99

- Άλλα

12

---- Κάλτσες για γυναίκες

6115 96 91

--- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6115 95 00

12

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6115 94 00

- Άλλα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Μισές κάλτσες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6115 30 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5977

8,9
8,9

8
12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Άλλα έτοιμα εξαρτήματα του ενδύματος πλεκτά. Μέρη ενδυμάτων ή εξαρτήματα ενδύματος πλεκτά

- Σάλια, σάρπες, μαντίλια λαιμού (φουλάρια), ρινοσκεπές, κασκόλ, μαντίλες, βέλα, βελάκια και
παρόμοια είδη

- Άλλα εξαρτήματα

-- Από πλεκτά ελαστικά ή συνδυασμένα με καουτσούκ

-- Άλλα

- Μέρη

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 62 - ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΝΔΥΜΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΠΛΕΚΤΑ

6116 93 00

6116 99 00

6117

6117 10 00

6117 80

6117 80 10

6117 80 80

6117 90 00

62

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1550

8,9

-- Από βαμβάκι

6116 92 00

12

8,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6116 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5978

12
12
12

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6201 12 90

6201 13

6201 13 10

6201 13 90

6201 19 00

12
12
12
12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6201 91 00

6201 92 00

6201 93 00

6201 99 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1551

12

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

6201 12 10

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6201 12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για άντρες ή αγόρια, με εξαίρεση
τα είδη της κλάσης 6203

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6201 11 00

6201

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5979

12
12
12

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που υπερβαίνει το 1 kg

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6202 12 90

6202 13

6202 13 10

6202 13 90

6202 19 00

12
12
12
12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6202 91 00

6202 92 00

6202 93 00

6202 99 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1552

12

--- Με βάρος, κατά μονάδα, που δεν υπερβαίνει το 1 kg

6202 12 10

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6202 12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες και παρόμοια είδη

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη, για γυναίκες ή κορίτσια, με
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6202 11 00

6202

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5980

12
12
12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από βαμβάκι

--- Από τεχνητές ίνες

--- Άλλα

6203 19

6203 19 10

6203 19 30

6203 19 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1553

12

-- Από συνθετικές ίνες

6203 12 00

12
12

12
12

-- Από βαμβάκι

--- Εργασίας

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ίνες

--- Εργασίας

--- Άλλα

6203 22

6203 22 10

6203 22 80

6203 23

6203 23 10

6203 23 80

- Σύνολα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Κουστούμια

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που
καλύπτουν και το γόνατο και παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για άντρες ή
αγόρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6203 11 00

6203

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5981

12

--- Άλλα

6203 29 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1554

12

--- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203 29 30

12

12
12

-- Από βαμβάκι

--- Εργασίας

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ίνες

--- Εργασίας

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6203 32

6203 32 10

6203 32 90

6203 33

6203 33 10

6203 33 90

6203 39

--- Από τεχνητές ίνες

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203 31 00

12

12

---- Άλλα

6203 29 18

- Σακάκια

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Εργασίας

--- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6203 29 11

6203 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5982

12
12

---- Άλλα

--- Άλλα

6203 39 19

6203 39 90

--- Άλλα

-- Από βαμβάκι

6203 41 90

6203 42

12

----- Άλλα

6203 42 35

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1555

12

----- Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ

6203 42 33

--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

----- Από ύφασμα με την ονομασία «denim»

6203 42 31

---- Άλλα

---- Εργασίας

12

12

--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

6203 41 30

6203 42 11

12

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

6203 41 10

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6203 41

- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6203 39 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5983

12
12

---- Άλλες

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ίνες

6203 42 59

6203 42 90

6203 43

12

---- Άλλα

6203 43 19

12
12

---- Άλλες

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6203 43 39

6203 43 90

6203 49

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1556

12

----- Άλλα

6203 49 19

---- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

----- Εργασίας

6203 49 11

---- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

--- Από τεχνητές ίνες

12

---- Εργασίας

6203 43 31

--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

---- Εργασίας

6203 43 11

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6203 42 51

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5984

12
12

---- Άλλα

--- Άλλα

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ),
παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπάνιο), για γυναίκες ή κορίτσια

6203 49 50

6203 49 90

6204

12

12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από τεχνητές ίνες

--- Άλλα

6204 13 00

6204 19

6204 19 10

6204 19 90

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

6204 21 00

6204 22

12

12

-- Από βαμβάκι

6204 12 00

- Σύνολα

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1557

12

----- Άλλες

6203 49 39

- Κουστούμια-ταγιέρ

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6203 49 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5985

12
12

-- Από συνθετικές ίνες

--- Εργασίας

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6204 23

6204 23 10

6204 23 80

6204 29

12

--- Άλλα

6204 29 90

12
12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Από βαμβάκι

--- Εργασίας

--- Άλλες

-- Από συνθετικές ίνες

6204 31 00

6204 32

6204 32 10

6204 32 90

6204 33

12

12

---- Άλλα

6204 29 18

- Ζακέτες

12

---- Εργασίας

6204 29 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1558

12

--- Άλλα

6204 22 80

--- Από τεχνητές ίνες

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6204 22 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5986

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6204 39

12
12

---- Άλλες

--- Άλλες

6204 39 19

6204 39 90

12

12
12

-- Από τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

--- Άλλες

6204 44 00

6204 49

6204 49 10

6204 49 90

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

12

12

-- Από συνθετικές ίνες

6204 43 00

6204 51 00

12

-- Από βαμβάκι

6204 42 00

- Φούστες και φούστες-παντελόνια (ζιπ-κιλότ)

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204 41 00

- Φορέματα

12

---- Εργασίας

6204 39 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1559

12

--- Άλλες

6204 33 90

--- Από τεχνητές ίνες

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6204 33 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5987

12

12
12

-- Από συνθετικές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από τεχνητές ίνες

--- Άλλες

6204 53 00

6204 59

6204 59 10

6204 59 90

-- Από βαμβάκι

6204 62

12

----- Άλλα

6204 62 39

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1560

12

----- Από βελούδα και πλούσες με κρόκη, κομμένα, κοτλέ

6204 62 33

--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

----- Από ύφασμα με την ονομασία «denim»

6204 62 31

---- Άλλα

---- Εργασίας

12

--- Άλλα

6204 61 85

6204 62 11

12

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

6204 61 10

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

12

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6204 61

- Παντελόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο και
παντελόνια κοντά (σορτς)

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6204 52 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5988

12
12

---- Άλλες

--- Άλλα

-- Από συνθετικές ίνες

6204 62 59

6204 62 90

6204 63

12

---- Άλλα

6204 63 18

12
12

---- Άλλες

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6204 63 39

6204 63 90

6204 69

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1561

12

----- Άλλα

6204 69 18

---- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

----- Εργασίας

6204 69 11

---- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

--- Από τεχνητές ίνες

12

---- Εργασίας

6204 63 31

--- Φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ)

12

---- Εργασίας

6204 63 11

--- Παντελόνια και κοντά παντελόνια που καλύπτουν και το γόνατο

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6204 62 51

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5989

12
12
12

12
12

12
12

12
12
12
12

----- Άλλες

---- Άλλα

--- Άλλα

Πουκάμισα και πουκαμισάκια για άντρες ή αγόρια

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

-- Από λινάρι ή ραμί

-- Άλλα

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλούζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμισάκια για γυναίκες ή
κορίτσια

- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

6204 69 39

6204 69 50

6204 69 90

6205

6205 20 00

6205 30 00

6205 90

6205 90 10

6205 90 80

6206

6206 10 00

6206 20 00

6206 30 00

6206 40 00

6206 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1562

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Εργασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6204 69 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5990

Φανελάκια, σλιπ, σώβρακα, νυχτικά, πιτζάμες, ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη,
για άντρες ή αγόρια

6207

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6207 19 00

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6207 29 00

12
12

-- Από βαμβάκι

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Άλλα

6207 91 00

6207 99

6207 99 10

6207 99 90

12

12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6207 22 00

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6207 21 00

- Νυχτικά και πιτζάμες

12

-- Από βαμβάκι

6207 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1563

12

-- Άλλα

6206 90 90

- Σλιπ και σώβρακα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από λινάρι ή ραμί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6206 90 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5991

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6208 19 00

12
12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6208 22 00

6208 29 00

12
12

10,5
10,5

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος για βρέφη

- Από βαμβάκι

- Από συνθετικές ίνες

6208 92 00

6208 99 00

6209

6209 20 00

6209 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1564

12

-- Από βαμβάκι

6208 91 00

- Άλλα

12

-- Από βαμβάκι

6208 21 00

- Νυχτικά και πιτζάμες

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Κομπινεζόν ή μεσοφόρια και μισά μεσοφόρια

Φανελάκια και πουκάμισα, κομπινεζόν ή μεσοφόρια, μισά μεσοφόρια, σλιπ, νυχτικά, πιτζάμες,
ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και παρόμοια είδη, για
γυναίκες ή κορίτσια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6208 11 00

6208

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5992

12
12
12
12
12
12

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊόντα των κλάσεων 5602, 5603, 5903, 5906 ή 5907

- Από προϊόντα των κλάσεων 5602 ή 5603

-- Από προϊόντα της κλάσης 5602

-- Από προϊόντα της κλάσης 5603

- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6201 11 μέχρι 6201 19

- Άλλα ενδύματα, των τύπων που αναφέρονται στις διακρίσεις 6202 11 μέχρι 6202 19

- Άλλα ενδύματα για άντρες ή αγόρια

- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κουστούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου.
Άλλα ενδύματα

6210

6210 10

6210 10 10

6210 10 90

6210 20 00

6210 30 00

6210 40 00

6210 50 00

6211

12
12

-- Για γυναίκες ή κορίτσια

- Κουστούμια και σύνολα του σκι

6211 12 00

6211 20 00

- Άλλα ενδύματα για άνδρες ή αγόρια

12

-- Για άντρες ή αγόρια

6211 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1565

10,5

-- Άλλα

6209 90 90

- Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου

10,5

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

6209 90 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6209 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5993

--- Ενδύματα εργασίας

6211 33 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1566

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6211 33

12
12
12

----- Κάτω μέρη

--- Άλλα

6211 33 42

6211 33 90

12

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

6211 33 41

6211 33 31

12

--- Άλλα

6211 32 90

--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

12

----- Κάτω μέρη

6211 32 42

12

12

12

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6211 32 41

6211 32 31

--- Ενδύματα εργασίας

6211 32 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

-- Από βαμβάκι

6211 32

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5994

--- Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας

6211 42 10

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

--- Ποδιές, μπλούζες και άλλα ενδύματα εργασίας

6211 43

6211 43 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1567
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--- Άλλα

6211 42 90

--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

12

----- Κάτω μέρη

6211 42 42

12

12

12

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

12

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6211 42 41

6211 42 31

-- Από βαμβάκι

6211 42

--- Φόρμες αθλητικές (προπόνησης) με φόδρα

-- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Άλλα ενδύματα για γυναίκες ή κορίτσια

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6211 41 00

6211 39 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5995

12
12

6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

--- Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και
γυναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη τους, έστω και πλεκτά

- Στηθόδεσμοι και μπούστα

-- Που παρουσιάζονται σε σύνολα συσκευασμένα για τη λιανική πώληση περιέχοντα ένα στηθόδεσμο
ή ένα μπούστο και ένα σλιπ.

-- Άλλα.

- Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και κορσέδες-κιλότες

- Συνδυασμοί

- Άλλα

Μαντίλια και μαντιλάκια τσέπης

- Από βαμβάκι

6211 43 90

6211 49 00

6212

6212 10

6212 10 10

6212 10 90

6212 20 00

6212 30 00

6212 90 00

6213

6213 20 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1568

12

----- Κάτω μέρη

6211 43 42

10

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άνω μέρη

---- Άλλα

---- Από ένα και το αυτό ύφασμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6211 43 41

6211 43 31

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5996

8
8
8
8

6,3
6,3
6,3
7,6

- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

- Από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας

- Από συνθετικές ίνες

- Από τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

Γραβάτες, παπιγιόν και φουλάρια-γραβάτες

- Από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι

- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

- Από άλλες υφαντικές ύλες

Είδη γαντοποιίας (τα κοινά γάντια, τα γάντια που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και τα
γάντια χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα)

6214 10 00

6214 20 00

6214 30 00

6214 40 00

6214 90 00

6215

6215 10 00

6215 20 00

6215 90 00

6216 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1569

8

Σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και
βελάκια και παρόμοια είδη

6214

10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Από άλλες υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6213 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5997

12

- Μέρη

6217 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1570

6,3

- Συμπληρώματα

6217 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων του ενδύματος,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6212

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6217

ΣΟ 2008

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5998

12

12
7,5

12
12

12
12

- Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από μαλλί ή
τρίχες εκλεκτής ποιότητας

-- Πλεκτά

- - Άλλα

Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από βαμβάκι

-- Πλεκτά

- - Άλλα

Κλινοσκεπάσματα (άλλα από τα κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό) από συνθετικές
ίνες

-- Πλεκτά

- - Άλλα

Άλλα κλινοσκεπάσματα

-- Πλεκτά

- - Άλλα

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, καθαριότητας ή κουζίνας

6301 20

6301 20 10

6301 20 90

6301 30

6301 30 10

6301 30 90

6301 40

6301 40 10

6301 40 90

6301 90

6301 90 10

6301 90 90

6302

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1571

12

- Κλινοσκεπάσματα που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό

6301 10 00

6,9

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κλινοσκεπάσματα

Ι. ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 63 - ΑΛΛΑ ΕΤΟΙΜΑ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΙΔΗ. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ
ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6301

63

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

5999

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- -- Από λινάρι ή ραμί

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

6302 29

6302 29 10

6302 29 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1572

12

- - - Άλλα

6302 22 90

12
12

- - - Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- -- Από λινάρι ή ραμί

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

Πανικά τραπεζιού πλεκτά

6302 32 90

6302 39

6302 39 20

6302 39 90

6302 40 00

-- Από βαμβάκι

12

12

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

6302 32 10

6302 51 00

12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302 32

- Άλλα πανικά τραπεζιού

6,9

-- Από βαμβάκι

6302 31 00

12

12

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

6302 22 10

- Άλλα πανικά κρεβατιού

6,9

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302 22

12

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από βαμβάκι

- Άλλα πανικά κρεβατιού, τυπωτά

Πανικά κρεβατιού πλεκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6302 21 00

6302 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6000

12
12
12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από λινάρι

- - - Άλλα

- Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας, βοστρυχωτά σπογγώδους είδους, από βαμβάκι

6302 59

6302 59 10

6302 59 90

6302 60 00

12
12

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

- - - Άλλα

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

--- Από λινάρι

- - - Άλλα

Παραπετάσματα εσωτερικά κάθε είδους για πόρτες και παράθυρα. Υπερθέματα παραπετασμάτων και
γύροι κρεβατιών

6302 93 10

6302 93 90

6302 99

6302 99 10

6302 99 90

6303

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6303 19 00

- Άλλα

12

-- Από συνθετικές ίνες

6303 12 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1573

12

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

6302 93

-Πλεκτά

6,9

-- Από βαμβάκι

6302 91 00

12

12

- - - Άλλα

6302 53 90

- Άλλα

6,9

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

6302 53 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6302 53

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6001

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

- - - Άλλα

Άλλα είδη επίπλωσης, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9404

6303 99

6303 99 10

6303 99 90

6304

12
12

- - Άλλα

--- Από βαμβάκι

- -- Από λινάρι ή ραμί

--- Από άλλες υφαντικές ύλες

6304 19

6304 19 10

6304 19 30

6304 19 90

12
12
12
12

-- Πλεκτά

- - Άλλα από τα πλεκτά, από βαμβάκι

--Άλλα από τα πλεκτά, από συνθετικές ίνες

--Άλλα από τα πλεκτά, από άλλες υφαντικές ύλες

6304 91 00

6304 92 00

6304 93 00

6304 99 00

- Άλλα

12

-- Πλεκτά

6304 11 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1574

6,9

- - - Άλλα

6303 92 90

12

12

- - - Από υφάσματα μη υφασμένα

6303 92 10

- Καλύμματα κρεβατιού

6,9

-- Από συνθετικές ίνες

6303 92

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από βαμβάκι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6303 91 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6002

- Από βαμβάκι

6305 20 00

7,2

- - - Άλλα

--Άλλα, από ταινίες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο

---Πλεκτά

6305 32 90

6305 33

6305 33 10

7,2
7,2
6,2

----Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m2

- - Άλλα

- Από άλλες υφαντικές ύλες

6305 33 99

6305 39 00

6305 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1575

7,2

----Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m2

6305 33 91

- - - Άλλα

7,2

-----Από υφάσματα με βάρος που υπερβαίνει τα 120 g/m2

6305 32 89

12

7,2

-----Από υφάσματα με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 120 g/m2

- - - - Άλλα

----Πλεκτά

6305 32 81

6305 32 11

---Που κατασκευάζονται από λουρίδες ή παρόμοιες μορφές από πολυαιθυλένιο ή από πολυπροπυλένιο

--Μαλακοί περιέκτες για χύμα φορτία

12

7,2

- - Άλλα

6305 10 90

6305 32

4

--Μεταχειρισμένα

6305 10 10

- Από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες

2

-Από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης
κατηγορίας φυτών (βίβλος) της κλάσης 5303

6305 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6305

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6003

12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

6306 19 00

12
12
12

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

-Ιστία

-Στρώματα που φουσκώνουν με αέρα

6306 29 00

6306 30 00

6306 40 00

12

12
6,9
7.7
6.3

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα (πατρόν)

-Υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων, πιατόπανα, ξεσκονιστήρια τύπου δέρματος και παρόμοια
είδη καθαρισμού

-- Πλεκτά

--Από υφάσματα μη υφασμένα

- - Άλλα

-Σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα

- Άλλα

6306 99 00

6307

6307 10

6307 10 10

6307 10 30

6307 10 90

6307 20 00

6307 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1576

12

-- Από βαμβάκι

6306 91 00

- Άλλα

12

-- Από συνθετικές ίνες

6306 22 00

-Σκηνές

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από συνθετικές ίνες

-Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες)

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων κλπ. και εξωτερικά προπετάσματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για
βάρκες και άλλα σκάφη που κινούνται με πανιά, είδη για κατασκήνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6306 12 00

6306

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6004

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-Διαλεγμένα

--Από μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς

--Από λινάρι ή από βαμβάκι

-- Από άλλες υφαντικές ύλες

- Άλλα

6310 10

6310 10 10

6310 10 30

6310 10 90

6310 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1577

Ατελώς

Ράκη, σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά, από υφαντικές ύλες, σε μορφή απορριμμάτων ή άχρηστων
ειδών

6310

5,3

12

Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη

III. ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΡΑΚΗ

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

6309 00 00

6308 00 00

6.3

- - - Άλλα

6307 90 99

II. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

6.3

12

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Από πίλημα

- - Άλλα

-- Πλεκτά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6307 90 91

6307 90 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6005

17

Υποδήματα αδιάβροχα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσούκ ή από
πλαστική ύλη, στα οποία το πάνω μέρος δεν είναι ούτε ενωμένο με το εξωτερικό πέλμα με ραφή ή με
καρφιά, βίδες, θηλυκωτήρια ή παρόμοιες διατάξεις, ούτε φτιαγμένο από διάφορα μέρη που έχουν
συναρμολογηθεί με τις ίδιες αυτές μεθόδους

-Υποδήματα που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

--Με το πάνω μέρος από καουτσούκ

--Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη

6401

6401 10

6401 10 10

6401 10 90

17
17

---Με το πάνω μέρος από καουτσούκ

---Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη

- - Άλλα

Άλλα υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα και το πάνω μέρος από καουτσύκ ή από πλαστική
ύλη

6401 92 10

6401 92 90

6401 99 00

6402

17
16,9

---Υποδήματα χιονοδρομίας

---Υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

-- Άλλα

6402 12 10

6402 12 90

6402 19 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1578

17

--Παπούτσια για παγοδρομίες και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

6402 12

- Υποδήματα αθλητισμού

17

--Που καλύπτουν τον αστράγαλο αλλά δεν καλύπτουν το γόνατο

6401 92

-Άλλα υποδήματα

17

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 64- ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ, ΓΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΙΔΗ― ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ

64

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙ - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ. ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ,
ΡΑΒΔΟΙ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΦΤΕΡΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XII

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6006

---Άλλα

-- Άλλα

---Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

6402 91 90

6402 99

6402 99 05

6402 99 96

6402 99 93

--------Ανδρικά

------- Άλλα
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-------Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για
γυναίκες

------Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

------Κατώτερου των 24 cm

16,8

16,8

16,8

16,8

-----Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

6402 99 50

6402 99 91

16,8

------ Άλλα

6402 99 39

-----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

16,8

16,8

------Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο
των 3 cm

-----Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές

----Με το πάνω μέρος από πλαστική ύλη

----Με το πάνω μέρος από καουτσούκ

17

16,9

17

17

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6402 99 31

6402 99 10

---Που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο

6402 91 10

---Άλλα

-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο

-Άλλα υποδήματα

-Υποδήματα με το πάνω μέρος από λουρίδες ή λουριά που είναι στερεωμένα στο πέλμα με
θηλυκωτήρια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6402 91

6402 20 00

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6007

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό

6403

8

8

-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό και το πάνω μέρος αποτελείται από
λουρίδες από δέρμα φυσικό που διέρχονται από τη ράχη του πoδιού (cou-de-pied) και περιβάλλουν το
μεγάλο δάκτυλο

-Άλλα υποδήματα, που φέρουν, στο μπροστινό μέρος, προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από
μέταλλο

6403 20 00

6403 40 00

6403 51 91

------Γυναικεία

6403 51 19

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm

----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

------Ανδρικά

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm
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---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους

6403 51 15

6403 51 11

---Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα

6403 51 05

---Άλλα

-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο

6403 51

8

8

8

8

8

8

-- Άλλα

6403 19 00

-Άλλα υποδήματα, με εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό

8

--Παπούτσια για παγοδρομίας (σκι) και υποδήματα για περπάτημα στο χιόνι

16,8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6403 12 00

- Υποδήματα αθλητισμού

--------Γυναικεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6402 99 98

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

3

3

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6008

-- Άλλα

---Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα

6403 59

6403 59 05

6403 91

------Γυναικεία

6403 59 99

-- Που καλύπτουν τον αστράγαλο

-Άλλα υποδήματα

------Ανδρικά

6403 59 95

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm
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8

8

8

8

----Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

6403 59 50

6403 59 91

8

-------Για γυναίκες

6403 59 39

----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

8

8

5

-------Ανδρικά

------Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

------Κατώτερου των 24 cm

-----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

-----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο
των 3 cm

----Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές

8

8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6403 59 35

6403 59 31

6403 59 11

------Γυναικεία

6403 51 99

---Άλλα

------Ανδρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6403 51 95

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

3

3

0

3

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6009

-- Άλλα

---Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα

6403 99

6403 99 05
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----Υποδήματα των οποίων το φόντι (μέρος του πάνω δέρματος) αποτελείται από λουρίδες ή
περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές

---Άλλα

5

-------Για γυναίκες

6403 91 98

8

8

8

8

-------Ανδρικά

------ Άλλα

------Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για
γυναίκες

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm

6403 91 96

6403 91 93

6403 91 91

8

-------Για γυναίκες

6403 91 18

----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

8

8

8

-------Ανδρικά

------ Άλλα

------Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για
γυναίκες

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm

---Που καλύπτουν τον αστράγαλο, αλλά δεν καλύπτουν την κνήμη, με εσωτερικά πέλματα μήκους

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6403 91 16

6403 91 13

6403 91 11

---Με κύρια πέλματα από ξύλο, χωρίς εσωτερικά πέλματα

6403 91 05

---Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

3

0

3

3

3

3

3

5

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6010
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--Υποδήματα αθλητισμού· Υποδήματα του τένις, καλαθόσφαιρας, γυμναστικής, προπόνησης και
παρόμοια υποδήματα

16,9

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή
ανασχηματισμένο και το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες

6404

6404 11 00

7

-------Για γυναίκες

6403 99 98

-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

8

8

8

-------Ανδρικά

------ Άλλα

------Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για
γυναίκες

-----Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

-----Κατώτερου των 24 cm

6403 99 96

6403 99 93

6403 99 91

8

----Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

6403 99 50

----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

5

--------Γυναικεία

6403 99 38

8

8

8

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--------Ανδρικά

------- Άλλα

-------Υποδήματα που δεν αναγνωρίζονται αποκλειστικά ως υποδήματα για άντρες ή ως υποδήματα για
γυναίκες

------Ίσου ή ανώτερου των 24 cm

------Κατώτερου των 24 cm

-----Άλλα, με εσωτερικά πέλματα, μήκους

-----Των οποίων το μεγαλύτερο ύψος του τακουνιού, που περιλαμβάνει και το πέλμα, είναι ανώτερο
των 3 cm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6403 99 36

6403 99 33

6403 99 31

6403 99 11

ΣΟ 2008

5

3

3

3

3

3

0

5

3

3

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6011

17

--Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

-- Άλλα

Άλλα υποδήματα

--Που έχουν το πάνω μέρος από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

-Που έχουν το πάνω μέρος από υφαντικές ύλες

--Με εξωτερικά πέλματα από ξύλο ή φελλό

6404 20 10

6404 20 90

6405

6405 10 00

6405 20

6405 20 10

4

- Άλλα

--Με εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ, πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

--Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες

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:

6405 90

6405 90 10

6405 90 90

6406
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17

---Άλλα

6405 20 99

4

---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

4

3,5

3,5

6405 20 91

--Με εξωτερικά πέλματα από άλλες ύλες

17

-Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

6404 20

17

---Άλλα

6404 19 90

16,9

---Παντόφλες και άλλα υποδήματα δωματίου

6404 19 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6404 19

ΣΟ 2008

0

5

0

0

0

0

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6012

3

3
3

-- Από άλλες ύλες

--Εξωτερικά πέλματα και τακούνια, από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

--Από πλαστική ύλη

--Από πλαστική ύλη

6406 10 90

6406 20

6406 20 10

6406 20 90

3
3

---Γκέτες, περιβλήματα της κνήμης κάθε είδους και παρόμοια είδη και μέρη αυτών

---Συναρμολογημένα τμήματα, που αποτελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι
στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα κατώτερα μέρη, και που δεν έχουν εξωτερικά πέλματα

---Πέλματα εσωτερικά και άλλα συμπληρώματα που μπορούν να μετακινηθούν

---Πέλματα εξωτερικά από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο

---Άλλα

6406 99 10

6406 99 30

6406 99 50

6406 99 60

6406 99 80
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3

-- Από άλλες ύλες

6406 99

3

3

-- Από ξύλο

6406 91 00

3

3

---Μέρη πάνω τμήματος

6406 10 19

- Άλλα

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Πάνω τμήματα

--Από δέρμα φυσικό

-Πάνω τμήματα υποδημάτων και τα μέρη τους, με εξαίρεση τα σκληρά δέρματα που πίσω μέρους και
της μύτης των υποδημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6406 10 11

6406 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6013

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

-Δίχτυα και φιλέδες για τα μαλλιά του κεφαλιού

- Άλλα

--Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή
τους δίσκους της κλάσης 6501

6505

6505 10 00

6505 90

6505 90 05

---Άλλα

Άλλα καπέλα και καλύμματα κεφαλής, έστω και στολισμένα

6505 90 80

6506
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2,7

---Κασκέτα, πηλίκια και παρόμοια καλύμματα κεφαλής που έχουν γείσο

6505 90 30

2,7

2,7

---Μπερέ, μπονέ (σκούφιες γυναικών ή ανδρών), φέσια κάθε είδους και παρόμοια καλύμματα κεφαλής

5,7

6505 90 10

-- Άλλα

Ατελώς

Καπέλα και άλλα καλύμματα κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από
κάθε ύλη, έστω και στολισμένα

6504 00 00

2,7

Ατελώς

Καμπάνες ή τύποι για καπέλα, πλεγμένα ή κατασκευασμένα με συναρμολόγηση ταινιών, από κάθε ύλη,
αδιαμόρφωτα και με ασήκωτο το γύρο, μη στολισμένα

6502 00 00

2,7

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

6501 00 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 65 - ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

65

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6014

---Άλλα

Ταινίες εσωτερικής προστασίας, εσωτερικές επενδύσεις (φόδρες), καλύμματα, σκελετοί, γείσα και
υποσάγωνα, για την πιλοποιία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 66 - ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΡΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΙΟ, ΡΑΒΔΟΙ (ΜΠΑΣΤΟΥΝΙΑ),
ΡΑΒΔΟΙ-ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ, ΜΑΣΤΙΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ομπρέλες-μπαστούνια για τη
βροχή, οι ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη)

-Ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και παρόμοια είδη

6506 99 90

6507 00 00

66

6601

6601 10 00

-- Άλλα

6601 99

---Με κάλυμμα από ύφασμα από υφαντικές ύλες

--Με στέλεχος ή τηλεσκοπική λαβή

6601 91 00
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2,7

---Από πίλημα τριχών ή μαλλιού και τριχών, κατασκευασμένα από τις καμπάνες, τους κυλίνδρους ή
τους δίσκους της κλάσης 6501

6506 99 10

- Άλλα

2,7

-- Από άλλες ύλες

6506 99

4,7

4,7

5,7

--Από καουτσούκ ή από πλαστική ύλη

6506 91 00

2,7

2,7

-- Από άλλες ύλες

6506 10 80

- Άλλα

2,7

--Από πλαστική ύλη

6506 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-Καλύμματα κεφαλής ασφαλείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6506 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6015

4,7
2,7

2,7
5

4,7
4,7

---Άλλα

Ράβδοι, ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και παρόμοια είδη

Μέρη, συμπληρώματα και εξαρτήματα για τα είδη των κλάσεων 6601 ή 6602

Σκελετοί συναρμολογημένοι, έστω και με τα στελέχη ή τις λαβές τους, για ομπρέλες για τη βροχή και
τον ήλιο

- Άλλα

--Λαβές κοινές και σφαιρικές

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 67 - ΦΤΕΡΑ ΚΑΙ ΠΟΥΠΟΥΛΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΦΤΕΡΑ Ή ΑΠΟ
ΠΟΥΠΟΥΛΑ. ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΝΘΗ. ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΧΕΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Δέρματα και άλλα μέρη από πτηνά, με τα φτερά ή τα πούπουλά τους, φτερά, μέρη από φτερά,
πούπουλα και είδη από τις ύλες αυτές, άλλα από τα προϊόντα της κλάσης 0505 και τους
κατεργασμένους καλάμους και τα στελέχη των φτερών

Άνθη, φυλλώματα και καρποί, τεχνητά και τα μέρη τους. Έτοιμα είδη από άνθη, φυλλώματα ή
καρπούς τεχνητούς

-Από πλαστική ύλη

- Από άλλες ύλες

6601 99 90

6602 00 00

6603

6603 20 00

6603 90

6603 90 10

6603 90 90

67

6701 00 00

6702

6702 10 00

6702 90 00
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4,7

---- Από άλλες υφαντικές ύλες

6601 99 19

2,7

5.2

4,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6601 99 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6016

1,7

Τρίχες κεφαλής ανθρώπου ξαναδιευθετημένες (κατά τη φυσική τους φορά), λεπτισμένες, λευκασμένες
ή αλλιώς παρασκευασμένες. Μαλλί, τρίχες και άλλες υφαντικές ύλες, παρασκευασμένες για την
κατασκευή περουκών ή παρόμοιων ειδών

Περούκες, γενειάδες, φρύδια, βλεφαρίδες, μπούκλες και ανάλογα είδη από τρίχες κεφαλής ανθρώπου,
από τρίχες ζώων ή υφαντικές ύλες. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

6703 00 00

6704

2,2
2,2

-Από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

- Από άλλες ύλες

ΤΜΗΜΑ ΧΙΙΙ - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ. ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 68 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΕΤΡΕΣ, ΓΥΨΟ, ΤΣΙΜΕΝΤΟ, ΑΜΙΑΝΤΟ,
ΜΑΡΜΑΡΥΓΙΑ Ή ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΥΛΕΣ

Κυβόλιθοι για λιθόστρωτα δρόμων, κράσπεδα πεζοδρομίων και πλάκες για στρώσιμο, από φυσικές
πέτρες (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)

Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική (άλλες από αυτές του σχιστόλιθου)
επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές, με εξαίρεση εκείνες της κλάσης 6801. Κύβοι,
ψηφίδες και 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

6704 20 00

6704 90 00

XIII

68

6801 00 00

6802
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2,2

-- Άλλα

6704 19 00

Ατελώς

2,2

--Περούκες πλήρεις

6704 11 00

-Από συνθετικές υφαντικές ύλες

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6017

1,7

--Άλλες πέτρες

6802 29 00

---Αλάβαστρο στιλβωμένο, διακοσμημένο ή αλλιώς κατεργασμένο, όχι όμως γλυπτό

---Άλλα

--Άλλες ασβεστούχες πέτρες

---Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή αλλιώς κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές

---Άλλα

-- Γρανίτης

---Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος
ίσο ή ανώτερο των 10 kg

---Άλλα

6802 91 10

6802 91 90

6802 92

6802 92 10

6802 92 90

6802 93

6802 93 10

6802 93 90
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--Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

6802 91

1,7

Ατελώς

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

-- Γρανίτης

6802 23 00

- Άλλα

1,7

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο

-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

-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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6802 21 00

6802 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6018

1,7

-Σχιστόλιθος για στέγες ή για προσόψεις

- Άλλα

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

-Μυλόπετρες για το άλεσμα ή την αφαίρεση ινών

6803 00 10

6803 00 90

6804

6804 10 00

--Από άλλα λειαντικά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες

6804 22

Ατελώς

-----Μη ενισχυμένα

6804 22 18
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Ατελώς

-----Μη ενισχυμένα

1,7

Ατελώς

6804 22 12

----Από συνθετικές ή τεχνητές ρητίνες

--Από λειαντικές ύλες τεχνητές, με υλικό συσσωμάτωσης

--Από φυσικό ή συνθετικό διαμάντι, συσσωματωμένο

6804 21 00

-Άλλες μυλόπετρες και παρόμοια είδη

1,7

Σχιστόλιθος φυσικός κατεργασμένος και τεχνουργήματα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο

6803 00

1,7

---Άλλα

6802 99 90

Ατελώς

---Στιλβωμένες, διακοσμημένες ή με άλλο τρόπο κατεργασμένες, όχι όμως γλυπτές, με καθαρό βάρος
ίσο ή ανώτερο των 10 kg

6802 99 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Άλλες πέτρες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6802 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6019

Ατελώς
Ατελώς

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7

--Από φυσικές πέτρες

-Πέτρες για το ακόνισμα ή γυάλισμα με το χέρι

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

-Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες μόνο

-Προσαρμοσμένα πάνω σε χαρτί ή χαρτόνι μόνο

-Προσαρμοσμένα πάνω σ' άλλες ύλες

--Προσαρμοσμένα πάνω σε υφάσματα από υφαντικές ύλες συνδυασμένα με χαρτί ή χαρτόνι

--Προσαρμοσμένα πάνω σε βουλκανισμένες ίνες

-- Άλλα

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 θερμικών ή ηχητικών
μονώσεων ή για την απορρόφηση του ήχου, με εξαίρεση εκείνα των κλάσεων 6811, 6812 ή του
κεφαλαίου 69

6804 23 00

6804 30 00

6805

6805 10 00

6805 20 00

6805 30

6805 30 10

6805 30 20

6805 30 80

6806
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0

Ατελώς

---Άλλα

6804 22 90

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

---- Από άλλες ύλες

6804 22 50

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----Από κεραμευτικές ύλες ή από πυριτικά άλατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6804 22 30

ΣΟ 2008

6020

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Άλλα

Τεχνουργήματα από άσφαλτο ή από παρόμοια προϊόντα (π.χ. πίσσα πετρελαίου, σκληρόπισσα)

-Σε κυλίνδρους

--Είδη επενδύσεων

-- Άλλα

- Άλλα

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

6806 20 90

6806 90 00

6807

6807 10

6807 10 10

6807 10 90

6807 90 00

6808 00 00

6809

1,7

-- Άλλα

6809 19 00
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1,7

--Επενδυμένα ή ενισχυμένα με χαρτί ή χαρτόνι μόνο

6809 11 00

-Σανίδες, πλάκες-διαφράγματα, άλλες πλάκες και παρόμοια είδη, χωρίς στολίσματα

Ατελώς

--Άργιλοι διογκωμένοι

6806 20 10

1,7

Ατελώς

- Βερμικουλίτης εκτονωμένος, άργιλοι εκτονωμένοι, αφρός από σκουριές και παρόμοια ορυκτά
προϊόντα εκτονωμένα, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους

6806 20

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μαλλιά από σκουριές υψικαμίνων, από άλλες σκουριές, από πετρώματα και παρόμοια ορυκτά
μαλλιά, έστω και αναμειγμένα μεταξύ τους, σε μάζες, φύλλα ή κυλίνδρους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6806 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6021

Τεχνουργήματα από τσιμέντο, από σκυρόδεμα ή από τεχνητή πέτρα, έστω και οπλισμένα

6810

---Από ελαφρό σκυρόδεμα [με βάση θραυσμένη ελαφρόπετρα (bimskies), σκουριά σε κόκκους κλπ.]

---Άλλα

-- Άλλα

---Κεραμίδια

6810 11 10

6810 11 90

6810 19

6810 19 10

----Άλλα

---Άλλα

6810 19 39

6810 19 90

-- Άλλα

Τεχνουργήματα από το συνδυασμό τσιμέντου-αμιάντου, κυτταρίνης-τσιμέντου ή παρόμοια

-Που περιέχουν αμίαντο

6810 99 00

6811

6811 40 00
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---Άλλα

6810 91 90

-Που δεν περιέχουν αμίαντο

1,7

---Στοιχεία δαπέδου

6810 91 10

1,7

1,7

--Στοιχεία προκατασκευασμένα για την οικοδομή ή για έργα πολιτικών μηχανικών
1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

1,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6810 91

-Άλλα τεχνουργήματα

----Από σκυρόδεμα

6810 19 31

---Πλακάκια

--Όγκοι και τούβλα για την οικοδομική

6810 11

-Κεραμίδια, πλακάκια, πλάκες, τούβλα και παρόμοια είδη

-Άλλα τεχνουργήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6809 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6022

1,7
1,7

1,7
3,7

---Άλλα

--Αγωγοί σωλήνες και εξαρτήματα σωληνώσεων

--Άλλα τεχνουργήματα

Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το
ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης). Τεχνουργήματα από αυτά τα μείγματα ή από αμίαντο (π.χ. νήματα,
υφάσματα, ενδύματα, καλύμματα κεφαλής, υποδήματα, συναρμογές), έστω και ενισχυμένα, άλλα από
εκείνα των κλάσεων 6811 ή 6813

-Από κροκιδόλιθο

--Επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο.

-- Άλλα

6811 82 90

6811 83 00

6811 89 00

6812

6812 80

6812 80 10

6812 80 90

3,7
3,7

--Χαρτιά, χαρτόνια και πιλήματα

--Φύλλα από αμίαντο και συμπιεσμένα ελαστομερή, για συναρμογές, έστω και παρουσιαζόμενα σε
κυλίνδρους

-- Άλλα

6812 92 00

6812 93 00

6812 99
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3,7

--Ενδύματα, εξαρτήματα του ενδύματος, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής

6812 91 00

- Άλλα

1,7

---Σχιστόλιθοι για επένδυση στεγών ή των προσόψεων, των οποίων οι διαστάσεις δεν υπερβαίνουν τα
40 cm × 60 cm

6811 82 10

1,7

--Άλλες πλάκες, πλάκες-διαφράγματα, πλακάκια, κεραμίδια και παρόμοια είδη

6811 82

1,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Πλάκες κυματοειδείς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6811 81 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6023

---Άλλα

Παρεμβύσματα τριβής (π.χ. πλάκες, κύλινδροι, ταινίες, τεμάχια, δίσκοι, παράκυκλοι, πλακίδια), μη
συναρμολογημένα, για φρένα, συμπλέκτες (αμπραγιάζ) ή για όλα τα όργανα τριβής, με βάση τον
αμίαντο, άλλες ορυκτές ουσίες ή κυτταρίνη, έστω και συνδυασμένα με υφαντικές ή άλλες ύλες

-Που περιέχουν αμίαντο

6812 99 90

6813

6813 20 00

2,7

1,7
1,7

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

Μαρμαρυγίας κατεργασμένος και τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνονται και ο
συσσωματωμένος ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας, έστω και πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή
άλλες ύλες

-Πλάκες, φύλλα και ταινίες από συσσωματωμένο ή ανασχηματισμένο μαρμαρυγία, έστω και πάνω σε
υπόθεμα

- Άλλα

Τεχνουργήματα από πέτρες ή από άλλες ορυκτές ύλες (στα οποία περιλαμβάνονται οι ίνες άνθρακα, τα
τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα και τα τεχνουργήματα από τύρφη), που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

-Είδη από γραφίτη ή από άλλο άνθρακα, για χρήσεις άλλες από τις ηλεκτρικές

--Ίνες άνθρακα και τεχνουργήματα από ίνες άνθρακα

-- Άλλα

6813 89 00

6814

6814 10 00

6814 90 00

6815

6815 10

6815 10 10

6815 10 90
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2,7

--Επενδύσεις σιαγόνων και τακάκια

2,7

3,7

1,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6813 81 00

-Που δεν περιέχουν αμίαντο

---Αμίαντος επεξεργασμένος, σε ίνες. Μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με βάση τον αμίαντο και το
ανθρακικό μαγνήσιο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6812 99 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6024

-- Άλλα

---Από πυρίμαχες ύλες συσσωματωμένες με χημικό συνδετικό

---Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 69 - ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΗΣ

6815 99

6815 99 10

6815 99 90

69

-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % στοιχεία Mg, Ca ή Cr, που παίρνονται χωριστά ή
μαζί και εκφράζονται σε MgO, CaO ή Cr2O3

-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Αl2Ο3), διοξείδιο
του πυριτίου (SiO2) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό των προϊόντων αυτών

--Που περιέχουν τουλάχιστον 93 % κατά βάρος οξείδιο του πυριτίου (SiO2 )

6902 10 00

6902 20

6902 20 10
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Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και ανάλογα κεραμευτικά είδη για την οικοδομική, πυρίμαχα, άλλα από
εκείνα από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων ή από ανάλογες πυριτικές γαίες

6902

-- Άλλα

Τούβλα, πλάκες, πλακάκια και άλλα κεραμευτικά είδη από πυριτικές σκόνες απολιθωμάτων (π.χ.
kieselguhr, τριπολίτις γη, διατομίτης) ή από ανάλογες πυριτικές γαίες

6901 00 00

I. ΠΡΟÏΟΝΤΑ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ ΣΚΟΝΕΣ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Ή ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΥΡΙΤΙΚΕΣ
ΓΑΙΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΠΡΟÏΟΝΤΑ

--Που περιέχουν μαγνησίτη, δολομίτη ή χρωμίτη

-Άλλα τεχνουργήματα

-Τεχνουργήματα από τύρφη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6815 91 00

6815 20 00

ΣΟ 2008

2

2

0

0

0

0

Ατελώς

2

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6025

5
5

5
5

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

-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % γραφίτη ή άλλες μορφές άνθρακα ή ένα μείγμα από
τα προϊόντα αυτά

-Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 50 % αλουμίνα (Al2Ο3) ή ένα μείγμα ή συνδυασμό
αλουμίνας και διοξειδίου του πυριτίου (SiO2)

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 45 % οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2Ο3)

--Που περιέχουν κατά βάρος 45 % ή περισσότερο οξείδιο του αργιλίου (αλουμίνα) (Al2Ο3)

- Άλλα

--Που περιέχουν κατά βάρος από 25 % μέχρι 50 % γραφίτη ή άλλο άνθρακα ή ένα μείγμα από τα
προϊόντα αυτά

-- Άλλα

6903

6903 10 00

6903 20

6903 20 10

6903 20 90

6903 90

6903 90 10

6903 90 90

2

-Τούβλα για την οικοδομική

- Άλλα

6904 10 00

6904 90 00
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2

Τούβλα για την οικοδομική, κοίλα τούβλα με μεγαλύτερες διαστάσεις για οροφές και δάπεδα, τούβλα
με ειδικό σχήμα για επενδύσεις δοκαριών και παρόμοια είδη, από κεραμευτική ύλη

6904

ΑΛΛΑ ΚΕΡΑΜΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

2

- Άλλα

6902 90 00

5

2

---Άλλα

6902 20 99

2

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 7 % και λιγότερο από 45 % οξείδιο του αργιλίου
(αλουμίνα) (Al2O3)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6902 20 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6026

Ατελώς

Σωλήνες, υδρορροές και εξαρτήματα σωληνώσεων, από κεραμευτική ύλη

Πλακάκια και πλάκες δαπέδου ή επένδυσης, μη υαλογανωμένα ούτε σμαλτωμένα, από κεραμευτική
ύλη. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά, μη υαλογανωμένα, ούτε σμαλτωμένα, από
κεραμευτική ύλη, έστω και πάνω σε υπόθεμα

- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το
ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά
είναι μικρότερη από 7 cm

- Άλλα

--Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»

6906 00 00

6907

6907 10 00

6907 90

6907 90 10

---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 ύλη,
έστω και σε υπόθεμα

- Πλακάκια, κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη, έστω και σε σχήμα άλλο από το τετράγωνο ή το
ορθογώνιο, στα οποία η πιο μεγάλη επιφάνεια μπορεί να χωρέσει σε τετράγωνο του οποίου η πλευρά
είναι μικρότερη από 7 cm

6907 90 99

6908

6908 10
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5

---Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

6907 90 93

5

5

---Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

5

6907 90 91

-- Άλλα

Ατελώς

- Άλλα

6905 90 00

5

Ατελώς

-Κεραμίδια

6905 10 00

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κεραμίδια, στοιχεία για το τζάκι, αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές διακοσμήσεις από κεραμευτική ύλη,
και άλλα πήλινα είδη για την οικοδομή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6905

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6027

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1600

5
5
5

-----Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

----- Άλλα

6908 90 93

6908 90 99

7

5

----Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

----Άλλα

----Των οποίων η επιφάνεια δεν υπερβαίνει τα 90 cm2

---Άλλα

---Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»

6908 90 91

6908 90 51

6908 90 31

5

---- Που υπερβαίνει τα 15 mm

6908 90 29

-- Άλλα

5

----Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm

6908 90 21

---Άλλα, μέγιστου πάχους

---Πλακάκια διπλά τύπου «Spaltplatten»
6

- Άλλα

6908 90

6908 90 11

7

-- Άλλα

6908 10 90

--Από κοινή γη

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Από κοινή γη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6908 10 10

ΣΟ 2008

0

0

0

3

0

0

0

0

3

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6028

5
5
5

7
7

12
12

5
5,5
9

--Είδη με σκληρότητα ίση με το 9 ή μεγαλύτερη της κλίμακας Mohs

-- Άλλα

- Άλλα

Νεροχύτες, νιπτήρες, κολόνες νιπτήρων, μπανιέρες, λεκάνες καθαριότητας (μπιντέδες), λεκάνες
αποχωρητηρίων, καζανάκια, ουρητήρια και παρόμοια, μόνιμα είδη υγιεινής, από κεραμευτική ύλη

-Από πορσελάνη

- Άλλα

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από πορσελάνη

- Πιατικά και άλλα είδη για το σερβίρισμα στο τραπέζι ή την κουζίνα

- Άλλα

Επιτραπέζια σκεύη, άλλα είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και είδη υγιεινής ή
ευπρεπισμού, από κεραμευτική ύλη, άλλα από εκείνα από πορσελάνη

-Από κοινή γη

-Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

-Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

6909 12 00

6909 19 00

6909 90 00

6910

6910 10 00

6910 90 00

6911

6911 10 00

6911 90 00

6912 00

6912 00 10

6912 00 30

6912 00 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1601

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Από πορσελάνη

- Συσκευές και είδη για χημικές ή άλλες τεχνικές χρήσεις, από κεραμευτική ύλη

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 κεραμευτική ύλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6909 11 00

6909

ΣΟ 2008

5

0

0

5

5

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6029

Αγαλματίδια και άλλα αντικείμενα διακόσμησης από κεραμευτική ύλη

-Από πορσελάνη

- Άλλα

--Από κοινή γη

6913

6913 10 00

6913 90

6913 90 10

-Από πορσελάνη

- Άλλα

--Από κοινή γη

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 70 - ΓΥΑΛΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ

Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί. Γυαλί σε μάζα

-Σκόνη από γυαλί ή κρύσταλλο και άλλα απορρίμματα και θραύσματα από γυαλί

6914 10 00

6914 90

6914 90 10

6914 90 90

70

7001 00

7001 00 10

--Γυαλιών οπτικής

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1602

3

Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη

6914

7001 00 91

3

---Άλλα

6913 90 99

-Γυαλί σε μάζα

6

---Από φαγεντιανή γη ή από απομίμηση πορσελάνης

6913 90 93

3

Ατελώς

5

6

6

---Από ψαμμίτη (ψευδοπορσελάνη)

3,5

6

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

6913 90 91

-- Άλλα

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

6912 00 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6030

3

-Ράβδοι ή βέργες

--Από οπτικό γυαλί

-- Άλλα

7002 20

7002 20 10

7002 20 90

3

-- Άλλα

Χυτό γυαλί σε πλάκες, φύλλα ή κομμένα σε συγκεκριμένα σχήματα (προφίλ), με ή χωρίς
απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση, που δεν έχει όμως υποβληθεί σε άλλη
κατεργασία

7002 39 00

7003

----Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση

----Άλλα

7003 12 91

7003 12 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1603

---Από οπτικό γυαλί

7003 12 10

---Άλλα

--Χρωματισμένες στη μάζα, γαλακτερές επιστρωμένες με άλλη στρώση γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με
απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση

7003 12

3,8 MIN
0,6 EUR/100 kg/br

3

3

3

--Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C

7002 32 00

-Πλάκες και φύλλα, μη οπλισμένα

3

--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

7002 31 00

-Σωλήνες

3

-Σφαιρίδια

7002 10 00

3

Γυαλί σε σφαιρίδια (άλλα από τις μικρόσφαιρες της κλάσης 7018), ράβδους, βέργες ή σωλήνες, μη
κατεργασμένα

7002

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7001 00 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6031

Γυαλί ελκυστό ή φυσητό, σε φύλλα, έστω και με απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι
αλλιώς κατεργασμένο

-Γυαλί χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή με ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση :

--Οπτικό γυαλί

7004

7004 20

7004 20 10

---Άλλα

-Άλλο γυαλί

--Οπτικό γυαλί

--Γυαλί θερμοκηπίων

7004 20 99

7004 90

7004 90 10

7004 90 70

4,4 MIN
0,4 EUR/100 kg/br
4,4 MIN
0,4 EUR/100 kg/br

---Που δεν υπερβαίνει το 2,5 mm

---Που υπερβαίνει τα 2,5 mm

7004 90 98

4,4 MIN
0,4 EUR/100 kg/br

3

4,4 MIN
0,4 EUR/100 kg/br

3

3

7004 90 92

--Άλλα, πάχους

---Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση

7004 20 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1604

3

-Είδη καθορισμένης μορφής

7003 30 00

-- Άλλα

3,8 MIN
0,4 EUR/100 kg/br

-Πλάκες και φύλλα οπλισμένα

7003 20 00

3,8 MIN 0,6 EUR/100
kg/br

---Άλλα

7003 19 90

3

---Από οπτικό γυαλί

7003 19 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7003 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6032

-Κρύσταλλο μη οπλισμένο, με απορροφητική, ανακλαστική ή μη ανακλαστική στρώση

--Κρύσταλλο με μη ανακλαστική στρώση

7005 10

7005 10 05

2
2

---Που υπερβαίνει το 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει το 4,5 mm

---Που υπερβαίνει τα 4,5 mm

7005 10 30

7005 10 80

2
2

2
2
2
2

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm

-- Άλλο

--- Πάχους που δεν υπερβαίνει τα 3,5 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 3,5 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 4,5 mm

--- Πάχους που υπερβαίνει τα 4,5 mm

Κρύσταλλο οπλισμένο

7005 21 25

7005 21 30

7005 21 80

7005 29

7005 29 25

7005 29 35

7005 29 80

7005 30 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1605

2

--Χρωματισμένο στη μάζα, που έχει καταστεί αδιαφανές, επιστρωμένο με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή απλώς ισοπεδωμένο

7005 21

-Άλλο κρύσταλλο μη οπλισμένο

2

---Που δεν υπερβαίνει το 3,5 mm

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7005 10 25

--Άλλα, πάχους

Κρύσταλλο (γυαλί ριχτό και γυαλί με διαφώτιστη ή στιλβωμένη επιφάνεια) σε φύλλα, έστω και με
απορροφητική ή ανακλαστική στρώση, αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7005

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6033

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή που σχηματίζονται από
συγκολλημένα φύλλα

7007

3

---Άλλα

-- Άλλα

---Σμαλτωμένα

---Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση
γυαλιού (πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση

---Άλλα

7007 11 90

7007 19

7007 19 10

7007 19 20

7007 19 80

3

---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και
στους ελκυστήρες

---Άλλα

-- Άλλα

7007 21 20

7007 21 80

7007 29 00
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3

--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη,
πλοία ή άλλα οχήματα
3

3

7007 21

-Γυαλιά που σχηματίζονται από συγκολλημένα φύλλα

3

---Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα οχήματα και
στους ελκυστήρες

7007 11 10

3

--Σε διαστάσεις και σχήματα που επιτρέπουν τη χρησιμοποίησή τους στα αυτοκίνητα, αεροσκάφη,
πλοία ή άλλα οχήματα

7007 11
3

3

- Άλλο

7006 00 90

-Γυαλιά σκληρυμένα με βαφή

3

-Οπτικό γυαλί

7006 00 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο,
σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7006 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6034

-Χρωματισμένες στη μάζα, που έχουν καταστεί αδιαφανείς, επιστρωμένες με ιδιαίτερη στρώση γυαλιού
(πλακέ-ντουμπλέ) ή με απορροφητική ή αντανακλαστική στρώση

7008 00 20

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με πλαίσιο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι οπισθοσκοπικοί
καθρέφτες

-Οπισθοσκοπικοί καθρέφτες για οχήματα

7009

7009 10 00

5

-Φύσιγγες

-Πώματα, καπάκια και άλλα είδη πωματισμού

- Άλλα

--Φιάλες για αποστείρωση

7010 10 00

7010 20 00

7010 90

7010 90 10
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3

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, πλατύστομες φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες και
άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. Πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες, από
γυαλί. Πώματα και λοιπά είδη πωματισμού, από γυαλί

7010

-- Άλλα

4

--Με πλαίσιο

7009 92 00

5

4

--Χωρίς πλαίσιο

7009 91 00

- Άλλο

3

-- Άλλες

7008 00 89

4

3

--Που αποτελούνται από δύο πλάκες γυαλιού ερμητικά σφραγισμένες στην περίμετρό τους και
χωρισμένες από στρώμα, αέρα, άλλα αέρια ή κενό

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7008 00 81

- Άλλες

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με πολλαπλές επιφάνειες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7008 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6035

5
5
5

--------Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l

--------'Ιση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l

--------Κάτω των 0,15 l

7010 90 43

7010 90 45

7010 90 47

5
5
5

--------Ανώτερη του 0,33 l αλλά κατώτερη του 1 l

--------'Ιση ή ανώτερη του 0,15 l μέχρι και 0,33 l

--------Κάτω των 0,15 l

7010 90 53

7010 90 55

7010 90 57

5

-------Κάτω των 0,25 l

7010 90 67
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-----Για φαρμακευτικά προϊόντα, με περιεκτικότητα ονομαστική

5

-------Ίση ή μεγαλύτερη ου 0,25 l

7010 90 61

------'Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική

5

--------Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l

7010 90 51

-------Από γυαλί χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική

5

5

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--------Ίση ή μεγαλύτερη του 1 l

-------Από γυαλί μη χρωματισμένο, με περιεκτικότητα ονομαστική

------Φιάλες

-----Για προϊόντα διατροφής ή ποτά

----Κατώτερη των 2,5 l

----Ίση ή ανώτερη των 2,5 l

---Άλλα, με περιεκτικότητα ονομαστική

---Που αποτελούνται από κύλινδρο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7010 90 41

7010 90 31

7010 90 21

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6036

5

------Που δεν υπερβαίνει το 0,055 l

7010 90 79

4
4

-Για τον ηλεκτρικό φωτισμό

-Για καθοδικούς σωλήνες

- Άλλα

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης
διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των κλάσεων 7010 ή 7018

-Αντικείμενα υαλοκεραμικά

7011 10 00

7011 20 00

7011 90 00

7013

7013 10 00

11
11

--Από μολυβδούχο κρύσταλλο

---Που γίνονται με το χέρι

---Που γίνονται με μηχανικά μέσα

-- Άλλα

7013 22

7013 22 10

7013 22 90

7013 28
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4

Φύσιγγες και σωληνοειδή περιβλήματα, ανοιχτά, και τα μέρη τους, από γυαλί, χωρίς εξαρτήματα, για
ηλεκτρικούς λαμπτήρες, καθοδικούς σωλήνες ή παρόμοια

7011

-Ποτήρια με πόδι, άλλα από τα υαλοκεραμικά

5

------Από γυαλί χρωματισμένο

7010 90 99

11

5

------Από γυαλί μη χρωματισμένο

7010 90 91

-----Για τα άλλα προϊόντα

5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

------Που υπερβαίνει τα 2 cm3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7010 90 71

ΣΟ 2008

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6037

----Άλλα

7013 33 19

----Άλλα

-- Άλλα

---Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή

7013 33 99

7013 37

7013 37 10

7013 37 91

-----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1610

11

11

----- Άλλα

7013 37 59

----Που γίνονται με μηχανικά μέσα

11

-----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

11

11

11

11

11

7013 37 51

----Που γίνονται με το χέρι

---Άλλα

----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

7013 33 91

---Που γίνονται με μηχανικά μέσα

----Λαξευμένα (taillés) ή αλλιώς διακοσμημένα

---Που γίνονται με το χέρι

--Από μολυβδούχο κρύσταλλο

7013 33 11

7013 33

11

---Που γίνονται με μηχανικά μέσα

7013 28 90

-Άλλα ποτήρια, άλλα από τα υαλοκεραμικά

11

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Που γίνονται με το χέρι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7013 28 10

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6038

-- Άλλα

---Από γυαλί σκληρυμένο με βαφή

7013 49

7013 49 10

11

----Που γίνονται με μηχανικά μέσα

7013 49 99

11
11
11

--Από μολυβδούχο κρύσταλλο

---Που γίνονται με το χέρι

---Που γίνονται με μηχανικά μέσα

-- Άλλα

7013 91

7013 91 10

7013 91 90

7013 99 00

-Άλλα αντικείμενα

11

----Που γίνονται με το χέρι

7013 49 91
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11

--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Kelvin μεταξύ
0 °C και 300 °C

7013 42 00

---Άλλα

11

---Που γίνονται με μηχανικά μέσα

7013 41 90

11

11

---Που γίνονται με το χέρι

7013 41 10

11

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Από μολυβδούχο κρύσταλλο

-Αντικείμενα για την εξυπηρέτηση του τραπεζιού (άλλα από τα ποτήρια) ή για το μαγειρείο, άλλα από
τα υαλοκεραμικά

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7013 41

7013 37 99

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6039

3
3

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

-Γυαλιά για ιατρικά ματογυάλια

- 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, πλάκεςδιαφράγματα, πλάκες, κελύφη ή παρόμοιες μορφές

- Κύβοι, ψηφίδες και άλλα γυάλινα είδη, έστω και σε υπόθεμα, για μωσαϊκά ή παρόμοιες διακοσμήσεις

- Άλλα

--Γυαλιά συναρμολογημένα σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)

-- Άλλα

Γυάλινα είδη εργαστηρίου, υγιεινής ή φαρμακείου, έστω και βαθμολογημένα ή ογκομετρημένα

-Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

7015

7015 10 00

7015 90 00

7016

7016 10 00

7016 90

7016 90 10

7016 90 80

7017

7017 10 00
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3

Γυάλινα είδη σηματοδότησης και στοιχεία οπτικής από γυαλί (άλλα από εκείνα της κλάσης 7015), μη
οπτικά κατεργασμένα

7014 00 00

3

3 MIN
1,2 EUR/100 kg/br

3

8

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6040

Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολυτίμων
και ημιπολυτίμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη, και τα τεχνουργήματά τους άλλα από τις
απομιμήσεις κοσμημάτων. Γυάλινα μάτια άλλα από εκείνα που χρησιμοποιούνται για ιατρικές
προθέσεις. Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από γυαλί κατεργασμένο με φυσητήρα (κλωσμένο
γυαλί), άλλα από τις απομιμήσεις κοσμημάτων. Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν
υπερβαίνει το 1 mm

-Χάντρες από γυαλί, απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια, απομιμήσεις πολύτιμων
και ημιπολύτιμων πετρών και παρόμοια γυάλινα είδη

7018

7018 10

---Άλλα

--Απομιμήσεις μαργαριταριών φυσικών ή από καλλιέργεια

7018 10 19

7018 10 30

3

-- Άλλα

-Μικροσφαιρίδια από γυαλί με διάμετρο που δεν υπερβαίνει το 1 mm

- Άλλα

--Γυάλινα μάτια. Μικροαντικείμενα από γυαλί

7018 10 90

7018 20 00

7018 90

7018 90 10
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3

---Άλλα

7018 10 59

3

3

---Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή

Ατελώς

Ατελώς

7

7018 10 51

--Απομιμήσεις πολύτιμων και ημιπολύτιμων πετρών

---Λαξευμένες και στιλβωμένες με μηχανή

7018 10 11

Ατελώς

3

- Άλλα

7017 90 00

--Χάντρες από γυαλί

3

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-Από άλλο γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Κelvin
μεταξύ 0 °C και 300 °C

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7017 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6041

Ίνες από γυαλί (στις οποίες περιλαμβάνεται και ο υαλοβάμβακας) και τεχνουργήματα από τις ύλες
αυτές (π.χ. νήματα, υφάσματα)

7019

7
7

-- Άλλα

---Από συνεχείς ίνες

---Από μη συνεχείς ίνες

7019 19

7019 19 10

7019 19 90

5
7

--Ιστία

-- Άλλα

-Υφάσματα από νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)

7019 32 00

7019 39 00

7019 40 00

7

7

Με πλάτος μεγαλύτερο από 30 cm, με απλό οπλισμό υφάνσεως, με βάρος μικρότερο από 250 g/m2,
από ίνες τίτλου ανά νήμα μέχρι 136 tex

-- Άλλα

- Άλλα

7019 52 00

7019 59 00

7019 90
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7

-- Πλάτους που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

7019 51 00

- Άλλα υφάσματα

5

--Παραπετάσματα

7019 31 00

7

7

--Νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings)

7019 12 00

-Ιστία, τραπεζομάντιλα, παραπετάσματα (mats), στρώματα, πλάκες-διαφράγματα (panneau) και
παρόμοια προϊόντα μη υφασμένα:

7

--Νήματα κομμένα, με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 50 mm

6

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7019 11 00

-Φιτίλια, νήματα με απανωτές στρώσεις (rovings) και νήματα, κομμένα ή μη

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7018 90 90

ΣΟ 2008

3

3

3

3

0

0

0

3

3

3

3

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6042

---Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από γυαλί

− Σωλήνες αντιδραστήρων και υποδοχές από χαλαζία που προορίζονται για επεξεργασία σε φούρνους
διάχυσης και οξείδωσης για την παραγωγή ημιαγωγών υλικών

7019 90 99

7020 00

7020 00 05

--Έτοιμες

7020 00 08

3
3

--Από γυαλί με συντελεστή γραμμικής διαστολής που δεν υπερβαίνει τα 5 × 10-6 ανά Kelvin μεταξύ
0 °C και 300 °C

-- Άλλα

7020 00 30

7020 00 80
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3

--Από λιωμένο χαλαζία ή άλλο λιωμένο διοξείδιο του πυριτίου

6

3

Ατελώς

7

7020 00 10

- Άλλα

--Μη έτοιμες

7020 00 07

-Φύσιγγες από γυαλί για μονωτικές φιάλες ή για άλλα ισοθερμικά δοχεία, στα οποία η μόνωση
εξασφαλίζεται με το κενό

Από υφαντικές ίνες

7019 90 91

7

7

--Επενδύσεις γενικά για τη μόνωση σωληνώσεων

7019 90 30

-- Άλλα

7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ίνες μη υφαντικές, χύμα ή σε νιφάδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7019 90 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6043

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

71

- Μαργαριτάρια φυσικά

7101 10 00

--Κατεργασμένα

Διαμάντια, έστω και κατεργασμένα, αλλά όχι δεμένα σε κόσμημα

-Μη διαλεγμένα

7101 22 00

7102

7102 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1616

Ατελώς

-- Άλλα

7102 29 00

-Μη βιομηχανικά

Ατελώς

--Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση

0

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7102 21 00

-Βιομηχανικά

--Ακατέργαστα

7101 21 00

-Μαργαριτάρια από καλλιέργεια

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, έστω και κατεργασμένα ή ταιριασμένα αλλά όχι σε
αρμαθιές, ούτε δεμένα σε κόσμημα. Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, σε αρμαθιές προσωρινά
για την ευκολία της μεταφοράς

7101

Ι. ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΗΜΙΠΟΛΥΤΙΜΕΣ
ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XIV

ΣΟ 2008

6044

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

-Ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες

7103

7103 10 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

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

-Χαλαζίας πιεζοηλεκτρικός

-Άλλες, ακατέργαστες ή απλώς πριονισμένες ή λεπτυσμένες

- Άλλα

Σκόνες από διαμάντια και σκόνες από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από συνθετικές πέτρες

-Από διαμάντια

7104

7104 10 00

7104 20 00

7104 90 00

7105

7105 10 00
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Ατελώς

-- Άλλα

7103 99 00

Ατελώς

Ατελώς

--Ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια

7103 91 00

-Αλλιώς κατεργασμένες

Ατελώς

-- Άλλα

7102 39 00

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Ακατέργαστα ή απλώς πριονισμένα, σχισμένα ή παρασκευασμένα για στίλβωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7102 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6045

-Σκόνες

7106 10 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

---Με τίτλο μικρότερο από 999 ‰

--Σε μορφές ημικατεργασμένες

---Με τίτλο 750 ‰ ή μεγαλύτερο

---Με τίτλο μικρότερο από 750 ‰

Μέταλλα κοινά επιστρωμένα με άργυρο, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

Χρυσός (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιπλατινωμένος χρυσός), σε μορφές ακατέργαστες ή
ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7106 91 90

7106 92

7106 92 20

7106 92 80

7107 00 00

7108

Ατελώς
Ατελώς

--Σκόνες

--Σε άλλες ακατέργαστες μορφές

--Σε άλλες ημικατεργασμένες μορφές

7108 11 00

7108 12 00

7108 13
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Ατελώς

---Με τίτλο 999 ‰ ή μεγαλύτερο

7106 91 10

-Για μη νομισματικές χρήσεις

Ατελώς

--Σε μορφές ακατέργαστες

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7106 91

- Άλλος

Άργυρος (στον οποίο περιλαμβάνεται και ο επιχρυσωμένος και επιπλατινωμένος άργυρος), σε μορφές
ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

II. ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΜΕΤΑΛΛΑ ΕΠΙΣΤΡΩΜΕΝΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7106

7105 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6046

Πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες, ή σε σκόνη

7110

---Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των
οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm

---Άλλη

7110 19 10

7110 19 80

Ατελώς

-- Άλλο

7110 29 00

Ατελώς

-- Άλλο

7110 39 00

-Ιρίδιο, όσμιο και ρουθήνιο

Ατελώς

--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

7110 31 00

-Ρόδιο

Ατελώς

0

0

0

0

0

Ατελώς

--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

0

0

0

Ατελώς

7110 21 00
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-- Άλλη

7110 19

-Παλλάδιο

--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

7110 11 00

Ατελώς

Ατελώς

Κοινά μέταλλα ή άργυρος επιστρωμένα με χρυσό, σε μορφές ακατέργαστες ή ημικατεργασμένες

7109 00 00

-Πλατίνα

Ατελώς

-Για νομισματική χρήση

7108 20 00

0

0

Ατελώς

---Άλλα

7108 13 80

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
0

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
Ατελώς

---Ράβδοι, σύρματα και είδη καθορισμένης μορφής, με πλήρη τομή. Πλάκες. Φύλλα και ταινίες των
οποίων το πάχος, χωρίς το υπόθεμα, υπερβαίνει τα 0,15 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7108 13 10

ΣΟ 2008

6047

Ατελώς

Κοινά μέταλλα, άργυρος ή χρυσός, επιστρωμένα με πλατίνα, σε μορφές ακατέργαστες ή
ημικατεργασμένες

Απορρίμματα και θραύσματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα. Άλλα απορρίμματα και υπολείμματα που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολυτίμων
μετάλλων που χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανάκτηση πολυτίμων μετάλλων

-Τέφρες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα ή ενώσεις πολύτιμων μετάλλων

7111 00 00

7112

7112 30 00

Ατελώς

-- Άλλα

7112 99 00

2,5

--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7113 19 00
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2,5

--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Κοσμήματα με πολύτιμες ή μη πέτρες και μέρη αυτών, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7113 11 00

7113

Ατελώς

--Από πλατίνα, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με πλατίνα, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που
περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα

7112 92 00

III. ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ Ή ΜΗ ΠΕΤΡΕΣ ΚΑΙ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

Ατελώς

--Από χρυσό, έστω και από μέταλλο επιστρωμένο με χρυσό, με εξαίρεση τις σκόνες χρυσοχοΐας που
περιέχουν άλλα πολύτιμα μέταλλα

7112 91 00

- Άλλα

Ατελώς

-- Άλλα

7110 49 00

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Σε μορφές ακατέργαστες ή σε σκόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7110 41 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6048

Είδη χρυσοχοΐας και τα μέρη τους, από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα
μέταλλα

7114

3
3

Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

-Καταλύτες σε μορφή υφασμάτων ή δικτυωτού από πλατίνα

- Άλλα

--Από πολύτιμα μέταλλα

--Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή
από πέτρες, συνθετικές ή ανασχηματισμένες

-Από μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια

-Από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες ή από πέτρες συνθετικές ή ανασχηματισμένες

7115

7115 10 00

7115 90

7115 90 10

7115 90 90

7116

7116 10 00

7116 20

7116 20 11

2

-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7114 20 00
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---Περιδέραια, βραχιόλια και άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, απλώς
συναρμολογημένα με κλωστή, χωρίς κλείστρο ή άλλα εξαρτήματα

--Αποκλειστικά από πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες

2

--Από άλλα πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

7114 19 00

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

2

--Από άργυρο, έστω και επενδυμένο ή επιστρωμένο με άλλα πολύτιμα μέταλλα

4

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7114 11 00

-Από πολύτιμα μέταλλα, έστω και επενδυμένα ή επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

-Από κοινά μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7113 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6049

Απομιμήσεις κοσμημάτων

7117

-- Άλλα

---Που φέρουν μέρη από γυαλί

7117 19

7117 19 10

4

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

----Άλλα

- Άλλα

Νομίσματα

-Νομίσματα που δεν βρίσκονται σε νόμιμη κυκλοφορία, άλλα από τα χρυσά

--Από άργυρο

-- Άλλα

- Άλλα

7117 19 99

7117 90 00

7118

7118 10

7118 10 10

7118 10 90

7118 90 00
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4

----Επίχρυσα, επάργυρα ή επιπλατινωμένα
4

4

7117 19 91

---Που δεν φέρουν μέρη από γυαλί

--Μανικετόκουμπα και παρόμοια κουμπιά

7117 11 00

4

2,5

-- Άλλα

7116 20 90

-Από κοινά μέταλλα, έστω και επαργυρωμένα, επιχρυσωμένα ή επιπλατινωμένα

2,5

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7116 20 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6050

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 72 - ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΣ, ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΧΑΛΥΒΑΣ

72

-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή λιγότερο φωσφόρο

7201 10

--Που περιέχουν κατά βάρος κατώτερο του 0,1 % μαγγάνιο

-Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι όχι σε κράμα, που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % φωσφόρο

-Ακατέργαστα κράματα χυτοσιδήρου, χυτοσίδηροι spiegel

--Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι σε κράμα που περιέχουν κατά βάρος από 0,3 % μέχρι και 1 % τιτάνιο και
από 0,5 % μέχρι και 1 % βανάδιο

-- Άλλα

Σιδηροκράματα

7201 10 90

7201 20 00

7201 50

7201 50 10

7201 50 90

7202
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1,7

--Που περιέχουν κατά βάρος ίσο ή ανώτερο του 0,1 % και κατώτερο του 0,4 % μαγγάνιο

7201 10 30

-Σιδηρομαγγάνιο

1,7

---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που υπερβαίνει το 1 %

7201 10 19

1,7

Ατελώς

2,2

Ατελώς

1,7

---Με περιεκτικότητα σε πυρίτιο που δεν υπερβαίνει το 1 %

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7201 10 11

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,4 % ή περισσότερο μαγγάνιο

Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι κατοπτρικοί, σε χελώνες ή άλλες πρωτογενείς μορφές

7201

Ι. ΒΑΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΟΚΚΩΝ Ή
ΣΚΟΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ XV - ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΥΤΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XV

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6051

-- Άλλα

---Που περιέχει κατά βάρος 4 % ή περισσότερο αλλά όχι πάνω από 10 % μαγνήσιο

---Άλλα

-Σιδηροπυρίτιο-μαγγάνιο

7202 29

7202 29 10

7202 29 90

7202 30 00

4

7
7
7

---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % αλλά όχι περισσότερο από 6 % άνθρακα

---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 6 % άνθρακα

-- Άλλο

---Που περιέχει κατά βάρος 0,05 % ή λιγότερο άνθρακα

---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,05 % αλλά όχι περισσότερο από 0,5 % άνθρακα

---Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,5 % αλλά όχι περισσότερο από 4 % άνθρακα

7202 41 10

7202 41 90

7202 49

7202 49 10

7202 49 50

7202 49 90
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4

--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 4 % άνθρακα

3,7

5,7

5,7

7202 41

-Σιδηροχρώμιο

--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 55 % πυρίτιο

7202 21 00

5,7

2,7

-- Άλλα

7202 19 00

-Σιδηροπυρίτιο

2,7

---Άλλο

7202 11 80

2,7

---Κράμα του οποίου οι κόκκοι έχουν μέγεθος που δεν υπερβαίνει τα 5 mm και περιεκτικότητα κατά
βάρος σε μαγγάνιο που υπερβαίνει το 65 %

7202 11 20

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 2 % άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7202 11

ΣΟ 2008

5

5

5

0

0

0

5

5

5

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6052

-Σιδηρονικέλιο

-Σιδηρομολυβδαίνιο

-Σιδηροβολφράμιο και σιδηροπυριτιο-βολφράμιο

7202 60 00

7202 70 00

7202 80 00

Ατελώς

---Σιδηροφωσφορούχο

---Σιδηροπυρίτιο-μαγνήσιο

---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

-Σιδηρούχα προϊόντα που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή των σιδηρομεταλλευμάτων

- Άλλα

Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα (παλιοσίδερα). Απορρίμματα
πλινθωμένα (σε τύπους) από σίδηρο ή χάλυβα

7202 99 10

7202 99 30

7202 99 80

7203

7203 10 00

7203 90 00

7204
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Ατελώς

-- Άλλα

7202 99

2,7

2,7

Ατελώς

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

--Σιδηρονιόβιο

7202 93 00

0

--Σιδηροβανάδιο

7202 92 00

0

0

2,7

---Σιδηροτιτάνιο και σιδηροπυρίτιο-τιτάνιο
2,7

Ατελώς

0

0

Ατελώς
2,7

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

2,7

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7202 91 00

- Άλλα

-Σιδηροπυριτιο-χρώμιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7202 50 00

ΣΟ 2008

6053

---Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα (ροκανίδια), αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος,
πριονίσματα και ρινίσματα

7204 41 10

-- Άλλα

---Κομματιασμένα

7204 49

7204 49 10

7204 49 30

----Άλλα

7204 41 99

----Σε δέματα

---Άλλα

----Σε δέματα

7204 41 91
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---Απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα

--Αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα, αποκόμματα υπολείμματα αλέσματος, πριονίσματα,
ρινίσματα και απορρίμματα από την αποτύπωση ή το κόψιμο σε σχήματα, έστω και σε δέματα

7204 41

Ατελώς

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

-Απορρίμματα και θραύσματα από επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα

7204 30 00

-Άλλα απορρίμματα και θραύσματα

Ατελώς

-- Άλλα

7204 29 00

0

0

Ατελώς

---Άλλα

7204 21 90

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

---Που περιέχουν κατά βάρος 8 % ή περισσότερο νικέλιο

7204 21 10

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ατελώς

--Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

-Απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων

-Απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7204 21

7204 10 00

ΣΟ 2008

6054

-Κόκκοι

7205 10 00

Ατελώς

-- Άλλα

7205 29 00

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7207

Ατελώς

----- Πάχους μεγαλύτερου των 130 mm

7207 11 16
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Ατελώς

-----Πάχους μικρότερου ή ίσου των 130 mm

----Άλλα

----Από χάλυβες από αποκοπή

7207 11 14

7207 11 11

---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

--Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές
του πάχους

Ατελώς

- Άλλα

7206 90 00

7207 11

Ατελώς

-Πλινθώματα (τύποι)

7206 10 00

-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

Ατελώς

Σίδηρος και όχι σε κράμα χάλυβες, σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές, με εξαίρεση
το σίδηρο της κλάσης 7203

7206

II. ΣΙΔΗΡΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

Ατελώς

--Από χαλυβοκράματα

7205 21 00

-Σκόνες

Κόκκοι και σκόνες ακατέργαστου χυτοσιδήρου, κατοπτρικού χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα

7205
Ατελώς

Ατελώς

-Απορρίμματα πλινθωμένα (σε τύπους)

7204 50 00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7204 49 90

ΣΟ 2008

6055

---Άλλα, με οθρογώνιο εγκάρσια τομή

---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

---Σφυρηλατημένα

-- Άλλα

7207 12

7207 12 10

7207 12 90

7207 19

---Άλλα

-Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

7207 19 80

7207 20

---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση
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Ατελώς

0

Ατελώς

---Σφυρηλατημένα

7207 20 19

7207 20 32

0

Ατελώς

-----0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

7207 20 17

---Άλλα, με εγκάρσια τομή ορθογώνια

0

Ατελώς

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

Ατελώς

-----0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο από 0,6 % άνθρακα

----Άλλα, που περιέχουν κατά βάρος

----Από χάλυβες από αποκοπή

---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

Ατελώς

Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7207 20 15

7207 20 11

----Σφυρηλατημένα

7207 19 19

--Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές
του πάχους

----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

7207 19 12

---Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική

---Σφυρηλατημένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7207 11 90

ΣΟ 2008

6056

-Περιτυλιγμένα, που έχουν υποβληθεί απλώς σε θερμή έλαση, με ανάγλυφα σχέδια

7208 10 00

Ατελώς
Ατελώς

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

--Με πάχος κατώτερο των 3 mm

7208 26 00

7208 27 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

--Με πάχος κατώτερο των 3 mm

- Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, με ανάγλυφα σχέδια

7208 38 00

7208 39 00

7208 40 00

7208 51

Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7208 37 00

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm
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-Άλλα, μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Ατελώς

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

7208 36 00

-Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

7208 25 00

-Άλλα, περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς υποβληθεί σε θερμή έλαση, καθαρισμένα με οξύ

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

7208
Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

7207 20 80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

---Σφυρηλατημένα

7207 20 59

0

Ατελώς

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ατελώς

---Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

--Με εγκάρσια τομή κυκλική ή πολυγωνική

---Σφυρηλατημένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7207 20 52

7207 20 39

ΣΟ 2008

6057

--Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα 1 250 mm

7208 52

7208 52 10

Ατελώς
Ατελώς

- Άλλα

--Διάτρητο

-- Άλλα

7208 90

7208 90 20

7208 90 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1630

Ατελώς

--Με πάχος κατώτερο των 3 mm

7208 54 00

0

0

0

0

7208 53 90

Ατελώς

---Που έχουν ελαθεί στις τέσσερις επιφάνειες ή σε κλειστές αυλακώσεις, με πλάτος που δεν υπερβαίνει
τα 1 250 mm και με πάχος 4 mm ή περισσότερο

7208 53 10

---Άλλα

--Πάχους 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

7208 53

0

0

Ατελώς

----Λιγότερο των 2.050 mm

7208 52 99

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

----2.050 mm ή περισσότερο

7208 52 91

---Άλλες, με πλάτος

Ατελώς

----Λιγότερο των 2.050 mm

7208 51 98

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----2.050 mm ή περισσότερο

---Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 15 mm, με πλάτος

--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 15 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7208 51 91

7208 51 20

ΣΟ 2008

6058

--Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

---Άλλα

--Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 mm

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

---Άλλα

--Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

7209 16

7209 16 10

7209 16 90

7209 17

7209 17 10

7209 17 90

7209 18

7209 18 10

--Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

7209 26

7209 26 10
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--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

7209 25 00

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

----Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm

7209 18 99

-Μη περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Ατελώς

---- Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 0,5 mm

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7209 18 91

---Άλλα

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο

-Περιτυλιγμένα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση, μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7209 15 00

7209

ΣΟ 2008

6059

Ατελώς

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

---Άλλα

- Άλλα

--Διάτρητο

-- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

7209 28 10

7209 28 90

7209 90

7209 90 20

7209 90 80

7210
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0

Ατελώς

-Επιμολυβδωμένα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο μαυρισμένος σίδηρος

7210 20 00

0

Ατελώς

7210 12 80

---Άλλα

---Λευκοσίδηρος

7210 12 20

0

0

0

--Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

7210 12

Ατελώς

0

Ατελώς

0

0

Ατελώς

Ατελώς

--Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο

7210 11 00

-Επικασσιτερωμένα

Ατελώς

--Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

7209 28

0

Ατελώς

---Άλλα

7209 27 90

0

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

7209 27 10

Ατελώς

--Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει το 1 mm

0

Ατελώς

7209 27

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7209 26 90

ΣΟ 2008

6060

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

-Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου

7210 49 00

7210 50 00

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστικές ύλες

--Λευκοσίδηρος βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια
χρωμίου, βερνικωμένα

-- Άλλα

- Άλλα

--Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

--Επικασσιτερωμένα και τυπωτά

-- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm,
μη επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ούτε επενδυμένα

7210 70

7210 70 10

7210 70 80

7210 90

7210 90 30

7210 90 40

7210 90 80

7211
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Ατελώς

-- Άλλα

7210 69 00

-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Ατελώς

--Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου

7210 61 00

-Επενδυμένα με αργίλιο

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Κυματοειδή

-Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

-Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7210 41 00

7210 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6061

Ατελώς

-- Άλλα

7211 19 00

---Με την ονομασία «μαγνητικά»

7211 23 20

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

----Με πάχος κατώτερο των 0,35 mm

-- Άλλα

- Άλλα

--Διάτρητο

-- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm,
επιστρωμένα με άλλο μέταλλο ή επενδυμένα

-Επικασσιτερωμένα

--Λευκοσίδηρος, που έχει απλώς υποστεί επεξεργασία στην επιφάνεια

-- Άλλα

-Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

7211 23 80

7211 29 00

7211 90

7211 90 20

7211 90 80

7212

7212 10

7212 10 10

7212 10 90

7212 20 00
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Ατελώς

----Με πάχος 0,35 mm ή περισσότερο

7211 23 30

---Άλλα

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

7211 23
Ατελώς

Ατελώς

--Άλλα, με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

7211 14 00

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7211 13 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6062

0

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

-Αλλιώς επενδυμένα

---Επενδυμένα με οξείδια του χρωμίου ή με χρώμιο και οξείδια του χρωμίου

--Επιχρωμιωμένα ή επινικελωμένα

--Επιχαλκωμένα

7212 40 80

7212 50

7212 50 20

7212 50 30

7212 50 40

Ατελώς

Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης

-Άλλα, από χάλυβα από αποκοπή

7213 10 00

7213 20 00

--Κυκλικής τομής με διάμετρο κατώτερη των 14 mm
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Ατελώς

Χοντρόσυρμα (fil machine) από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7213

7213 91

Ατελώς

-Επιστρωμένα με άλλο μέταλλο

7212 60 00

- Άλλο

Ατελώς

-- Άλλα

7212 50 90

0

0

0

0

0

Ατελώς

---Άλλα

7212 50 69

0

0

0

Ατελώς

---Επενδυμένα με κράματα αργιλίου-ψευδαργύρου

7212 50 61

---Επενδυμένα με αργίλιο

0

Ατελώς

--Λευκοσίδηρος, απλώς βερνικωμένος. Προϊόντα επενδυμένα με οξείδια χρωμίου ή με χρώμιο και
οξείδια χρωμίου, βερνικωμένα

7212 40 20

0

Ατελώς

-Χρωματισμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

7212 40

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7212 30 00

ΣΟ 2008
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Ατελώς

---Για πλέγμα επισώτρων

7213 91 20

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

----Που περιέχει κατά βάρος περισσότερο από 0,75 % άνθρακα

-- Άλλο

---Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

---Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

Ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε
θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνες που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

-Σφυρηλατημένες

Που φέρουν οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης ή
που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση

-Από χάλυβες από αποκοπή

7213 91 90

7213 99

7213 99 10

7213 99 90

7214

7214 10 00

7214 20 00

7214 30 00

--Με τομή ορθογώνια (όχι τετράγωνη) εγκάρσια τομή
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Ατελώς

----Που περιέχει κατά βάρος 0,25% ή περισσότερο αλλά όχι περισσότερο από 0,75 % άνθρακα

7213 91 70

7214 91

Ατελώς

----Που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο από 0,06 % άνθρακα αλλά λιγότερο από 0,25 %

7213 91 49

- Άλλες

Ατελώς

----Που περιέχει κατά βάρος 0,06 % άνθρακα ή λιγότερο

7213 91 41

---Άλλο

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Για οπλισμό σκυροδέματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7213 91 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6064

Ατελώς

----Άλλες

7214 99 50

Άλλες ράβδοι από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

- Από χάλυβες από αποκοπή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

-Άλλες, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7215

7215 10 00

7215 50
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--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

Ατελώς

----Άλλες

7214 99 95

0

0

Ατελώς

----- Κατώτερη των 80 mm

7214 99 79

Ατελώς

0

Ατελώς

----- Ίση ή ανώτερη των 80 mm

7214 99 71

----Κυκλικής τομής με διάμετρο
0

0

Ατελώς

----- Κατώτερη των 80 mm

7214 99 39

---Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

0

Ατελώς

----- Ίση ή ανώτερη των 80 mm

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

7214 99 31

----Κυκλικής τομής με διάμετρο

----Για οπλισμό σκυροδέματος

Ατελώς

-- Άλλες

7214 99

7214 99 10

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

7214 91 90

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7214 91 10

ΣΟ 2008

6065

Είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

7216

7216 10 00

Ατελώς

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

7216 22 00

----Άλλα

7216 32 19

---Με ύψος περισσότερο των 220 mm

----Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών

7216 32 11
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0

Ατελώς

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Ι

7216 32

0

0

---Με ύψος περισσότερο των 220 mm

7216 31 90

0

0

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

---Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm

7216 31 10

---Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 220 mm

Ατελώς

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U

7216 31

-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα U, Ι ή Η, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

Ατελώς

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

7216 21 00

-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος λιγότερο των 80 mm

Ατελώς

- Άλλες

7215 90 00

Ατελώς

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο άνθρακα

7215 50 80

0

0

Ατελώς

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

---Άλλες

7215 50 19

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής
0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ατελώς

---Τομής ορθογωνίου

7215 50 11

ΣΟ 2008

6066

Ατελώς
Ατελώς

---Με ύψος περισσότερο των 180 mm

-Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L ή Τ, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή
κατάσταση, με ύψος 80 mm ή περισσότερο

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα L

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Τ

-Άλλα είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

--Με εγκάρσια τομή που μπορεί να είναι εγγεγραμμένη σε ένα τετράγωνο του οποίου η πλευρά δεν
υπερβαίνει τα 80 mm

7216 33 90

7216 40

7216 40 10

7216 40 90

7216 50

7216 50 10

---Άλλα

7216 50 99

- Άλλα
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0

Ατελώς

-- Άλλα

7216 69 00

0

Ατελώς

---Άλλα

7216 61 90

0

Ατελώς

0

---Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα C, L, U, Z, ωμέγα ή ανοικτού σωλήνα

7216 61 10

0

Ατελώς

0

0

0

0

0

Ατελώς

--Που έχουν παρθεί από πλατέα προϊόντα που έχουν ελαθεί

7216 61

-Είδη με καθορισμένη μορφή, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση:

---Πλατέα είδη με εξογκώματα

7216 50 91

-- Άλλα

Ατελώς

---Με ύψος 80 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 180 mm

7216 33 10

Ατελώς

Ατελώς

--Είδη με καθορισμένη μορφή σε σχήμα Η

7216 33

0

Ατελώς

----Άλλα

7216 32 99

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----Με πτερύγια παραλλήλων πλευρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7216 32 91

ΣΟ 2008

6067

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

-Επιψευδαργυρωμένα

7217 10 90

7217 20

Ατελώς
Ατελώς

---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

7217 20 30

7217 20 50
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Ατελώς

---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm

7217 20 10

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

7217 10 50

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

----Άλλα

7217 10 39

0

0

Ατελώς

----Που φέρει οδοντώματα, εξογκώματα, κοιλώματα ή ανάγλυφα που γίνονται στη διάρκεια της έλασης

7217 10 31

---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη των 0,8 mm

---Των οποίων η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι κατώτερη των 0,8 mm

Ατελώς

-Μη επενδυμένα, έστω και στιλβωμένα

7217 10

7217 10 10

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7217

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

Ατελώς

-- Άλλα

7216 99 00

0

0

Ατελώς

---Άλλα

7216 91 80

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

---Λαμαρίνες με νευρώσεις

7216 91 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ατελώς

--Που έχουν παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7216 91

ΣΟ 2008

6068

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

-Επενδυμένα με άλλα κοινά μέταλλα

7217 20 90

7217 30

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

- Άλλα

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,6 % ή περισσότερο άνθρακα

7217 30 90

7217 90

7217 90 20

7217 90 50

7217 90 90

-Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

7218 10 00

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 2,5 % νικέλιο

7218 91 10

7218 91 80
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Ατελώς

--Με τομή εγκάρσια τομή ορθογώνια όχι τετράγωνη

7218 91

- Άλλα

Χάλυβες ανοξείδωτοι σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από
ανοξείδωτους χάλυβες

7218

III. ΧΑΛΥΒΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ

Ατελώς

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 0,25 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 0,6 % άνθρακα

7217 30 50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7217 30 49

Ατελώς

---Επιχαλκωμένα

7217 30 41

---Άλλα

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

0

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 0,25 % άνθρακα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

6069

----Σφυρηλατημένα

7218 99 19

----Σφυρηλατημένα

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο

7218 99 80

7219

Ατελώς
Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 4,75 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος κατώτερο των 3 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7219 12 10

7219 12 90

7219 13

7219 13 10

7219 13 90

7219 14

7219 14 10
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Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

7219 12

Ατελώς

Ατελώς

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

0

Ατελώς

Ατελώς

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7219 11 00

-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

7218 99 20

---Άλλα

----Που έχουν ελαθεί ή παρθεί με συνεχή χύτευση

---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7218 99 11

7218 99

ΣΟ 2008

6070

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

--Με πάχος κατώτερο των 3 mm

7219 22

7219 22 10

7219 22 90

7219 23 00

7219 24 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο αλλά λιγότερο των 4,75 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος που υπερβαίνει το 1 mm αλλά κατώτερο των 3 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος 0,5 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 1 mm

7219 32

7219 32 10

7219 32 90

7219 33

7219 33 10

7219 33 90

7219 34
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Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

7219 31 00

Ατελώς

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7219 21 90

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7219 21 10

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7219 21

7219 14 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6071

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

--Με πάχος κατώτερο των 0,5 mm

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

- Άλλα

--Διάτρητο

-- Άλλα

Πλατέα προϊόντα έλασης από ανοξείδωτους χάλυβες, με πλάτος κατώτερο των 600 mm

7219 34 90

7219 35

7219 35 10

7219 35 90

7219 90

7219 90 20

7219 90 80

7220

Ατελώς

--Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7220 12 00

7220 20

Ατελώς

---Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7220 20 29

Ατελώς

---Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7220 20 49
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--Με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,35 mm, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

---2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7220 20 41

--Με πάχος που υπερβαίνει τα 0,35 mm αλλά κατώτερο των 3 mm, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

---2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7220 20 21

--Με πάχος 3 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

--Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

7220 11 00

-Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7219 34 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6072

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Άλλα

--Διάτρητο

-- Άλλα

Χοντρόσυρμα (fil machine) από ανοξείδωτους χάλυβες

-Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Άλλες ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες. Ράβδοι και είδη με
καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες

7220 90

7220 90 20

7220 90 80

7221 00

7221 00 10

7221 00 90

7222

Ατελώς

----Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 11 19

Ατελώς

----Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

-- Άλλες

7222 11 89

7222 19
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Ατελώς

----2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 11 81

---Με διάμετρο μικρότερη από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

----2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

---Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος

--Κυκλικής τομής

7222 11 11

7222 11

Ατελώς

---Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7220 20 89

-Ράβδοι που έχουν απλώς ελαθεί ή εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7220 20 81

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6073

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Ράβδοι που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

7222 19 90

7222 20

Ατελώς

----Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 20 19

Ατελώς

----Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 20 29

Ατελώς

---Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

-Άλλες ράβδοι

7222 20 89

7222 30

--Σφυρηλατημένοι, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

---2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 20 81
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Ατελώς

----Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

7222 20 39

--Άλλες, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

----2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 20 31

---Με διάμετρο μικρότερη από 25 mm, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

----2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 20 21

---Με διάμετρο 25 mm ή περισσότερο, αλλά λιγότερο από 80 mm, που περιέχουν κατά βάρος

Ατελώς

----2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 20 11

---Με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο, που περιέχουν κατά βάρος

--Κυκλικής τομής

Ατελώς

---Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

7222 19 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6074

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

---Λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

-- Άλλα

-Άλλες γωνίες, σχήματα ή διατομές

--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

--Που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

-- Άλλα

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

7222 30 91

7222 30 97

7222 40

7222 40 10

7222 40 50

7222 40 90

7223 00

Ατελώς

-- Άλλα

7223 00 19

Ατελώς

-- Άλλα

7223 00 99
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Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 13 % έως και 25 % χρώμιο και 3,5 % έως και 6 % αργίλιο

7223 00 91

-Που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο από 2,5 % νικέλιο

Ατελώς

--Που περιέχουν κατά βάρος 28 % έως και 31 % νικέλιο και 20 % έως και 22 % χρώμιο

7223 00 11

-Που περιέχουν κατά βάρος 2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

---2,5 % ή περισσότερο νικέλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7222 30 51

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6075

- Άλλα

--Από χάλυβα εργαλείων

7224 90

7224 90 02

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

------Που περιέχουν κατά βάρος 0,7 % ή λιγότερο άνθρακα, από 0,5 % έως και 1,2 % μαγγάνιο και από
0,6 % έως και 2,3 % πυρίτιο. Που περιέχουν κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα
άλλο στοιχείο να προσεγγίζει την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο
στ) του παρόντος κεφαλαίου

------ Άλλα

----- Άλλα

7224 90 05

7224 90 07

7224 90 14
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Ατελώς

------Από χάλυβες ταχείας κοπής

7224 90 03

-----Και στα οποία το πλάτος είναι κατώτερο κατά δύο φορές του πάχους

----Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση

---Με εγκάρσια τομή τετράγωνη ή ορθογώνια

-- Άλλα

Ατελώς

-- Άλλες

7224 10 90

Ατελώς

Ατελώς

--Από χάλυβα εργαλείων

7224 10 10

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-Πλινθώματα (τύποι) και άλλες πρωτογενείς μορφές

Άλλα χαλυβοκράματα σε πλινθώματα (τύπους) ή άλλες πρωτογενείς μορφές. Ημιτελή προϊόντα από
άλλα χαλυβοκράματα

IV. ΑΛΛΑ ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ. ΡΑΒΔΟΙ ΚΟΙΛΕΣ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ
ΧΑΛΥΒΟΚΡΑΜΑΤΑ Ή ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7224 10

7224

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6076

0

Ατελώς

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος 600 mm ή περισσότερο

7225

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

---Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση

---Που έχουν ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

-Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, περιτυλιγμένα

--Από χάλυβα εργαλείων

--Από χάλυβες ταχείας κοπής

-- Άλλα

-Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση, μη περιτυλιγμένα

7225 19

7225 19 10

7225 19 90

7225 30

7225 30 10

7225 30 30

7225 30 90

7225 40
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Ατελώς

--Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

7225 11 00

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

----Σφυρηλατημένα

7224 90 90

Ατελώς

0

Ατελώς

----- Άλλα

7224 90 38

-Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»

0

Ατελώς

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

-----Που περιέχουν κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

----Που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση ή που έχουν παρθεί με συνεχή χύτευση

---Άλλα

----Σφυρηλατημένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7224 90 31

7224 90 18

ΣΟ 2008

6077

Ατελώς

--Από χάλυβες ταχείας κοπής

7225 40 15

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

---Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 10 mm

--- Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

-Άλλα, που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

--Από χάλυβες ταχείας κοπής

-- Άλλα

7225 40 60

7225 40 90

7225 50

7225 50 20

7225 50 80

Πλατέα προϊόντα έλασης από άλλα χαλυβοκράματα, με πλάτος κατώτερο των 600 mm

7226

--Σε κόκκους καθορισμένης μορφής

-- Άλλα

---Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

---Άλλα

7226 11 00

7226 19

7226 19 10

7226 19 80
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Ατελώς

-- Άλλα

7225 99 00

0
0

Ατελώς

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

--Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

7225 92 00

-Από χάλυβες πυριτίου με την ονομασία «μαγνητικοί»

Ατελώς

--Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

7225 91 00

- Άλλα

Ατελώς

--- Με πάχος που υπερβαίνει τα 10 mm

7225 40 40

-- Άλλα

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

--Από χάλυβα εργαλείων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7225 40 12

ΣΟ 2008

6078

---Από χάλυβα εργαλείων

7226 91 20

0

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Που έχουν απλώς ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

-- Άλλα

---Επιψευδαργυρωμένα ηλεκτρολυτικά

---Αλλιώς επιψευδαργυρωμένα

---Άλλα

Χοντρόσυρμα (fil machine) από άλλα χαλυβοκράματα

-Από χάλυβες ταχείας κοπής

-Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

- Άλλο

7226 92 00

7226 99

7226 99 10

7226 99 30

7226 99 70

7227

7227 10 00

7227 20 00

7227 90
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0

Ατελώς

----Με πάχος κατώτερο των 4,75 mm

7226 91 99

0

0

0

0

0

Ατελώς

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

----Με πάχος 4,75 mm ή περισσότερο

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7226 91 91

---Άλλα

--Που έχουν απλώς ελαθεί σε θερμή κατάσταση

- Άλλα

-Από χάλυβες ταχείας κοπής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7226 91

7226 20 00

ΣΟ 2008

6079

---Άλλες

7228 20 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1652

---Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο

7228 20 91

-- Άλλες

--Ορθογώνιας τομής που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις πλευρές

7228 20 10

0

0

Ατελώς

0

Ατελώς

Ατελώς

-Ράβδοι από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

7228 20

0

Ατελώς

7228 10 50

-- Άλλες

--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση απλώς επιστρωμένες με άλλο μέταλλο

7228 10 20

7228 10 90

-Ράβδοι από χάλυβες ταχείας κοπής

7228 10

0

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα. Είδη με καθορισμένη μορφή από
άλλα χαλυβοκράματα. Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

7228

0

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλο

7227 90 95

0

--Σφυρηλατημένες

Ατελώς

--Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

7227 90 50

0

0

Ατελώς

--Που περιέχει κατά βάρος 0,0008 % ή περισσότερο βόριο χωρίς κανένα άλλο στοιχείο να προσεγγίζει
την ελάχιστη περιεκτικότητα που αναφέρεται στη σημείωση 1 στοιχείο στ) του παρόντος κεφαλαίου

7227 90 10

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

6080

--Από χάλυβα εργαλείων

7228 30 20

---Άλλες

7228 30 49

0

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

---Άλλες

-Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί

--Από χάλυβα εργαλείων

-- Άλλες

- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς παρθεί ή τελειωθεί σε ψυχρή κατάσταση

--Από χάλυβα εργαλείων

7228 30 89

7228 40

7228 40 10

7228 40 90

7228 50

7228 50 20
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0

Ατελώς

---Τομής ορθογωνίου, που έχουν ελαθεί σε θερμή κατάσταση στις τέσσερις επιφάνειες

7228 30 70

Ατελώς

0

Ατελώς

----Λιγότερο από 80 mm

7228 30 69

0

0

0

0

Ατελώς

----80 mm ή περισσότερο

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

7228 30 61

---Κυκλικής τομής, με διάμετρο

-- Άλλες

---Κυκλικής τομής με διάμετρο 80 mm ή περισσότερο

7228 30 41

--Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

- Άλλες ράβδοι, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7228 30

ΣΟ 2008

6081

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

--Από χάλυβα εργαλείων

-- Άλλες

-Είδη με καθορισμένη μορφή

--Που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση

-- Άλλα

-Ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

-Από χάλυβες πυριτιο-μαγγανιούχους

- Άλλα

--Από χάλυβες ταχείας κοπής

--Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

-- Άλλα

7228 60 20

7228 60 80

7228 70

7228 70 10

7228 70 90

7228 80 00

7229

7229 20 00

7229 90

7229 90 20

7229 90 50

7229 90 90
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Ατελώς

-Άλλες ράβδοι

7228 60

Ατελώς

0

Ατελώς

---Άλλες

7228 50 80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ατελώς

----Λιγότερο από 80 mm

7228 50 69

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμολογικός
συντελεστής

----80 mm ή περισσότερο

---Κυκλικής τομής, με διάμετρο

-- Άλλες

--Που περιέχει κατά βάρος από 0,9 % έως και 1,15 % άνθρακα, από 0,5 % έως και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7228 50 61

7228 50 40

ΣΟ 2008

6082

- Είδη με καθορισμένη μορφή

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα: σιδηροτροχιές,
αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των
κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, συνδετήρες,
στηρίγματα, σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη ρύθμιση του
πλάτους και άλλα τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη στερέωση
των σιδηροτροχιών

- Σιδηροτροχιές

-- Αγωγοί ρεύματος, με μέρος από μη σιδηρούχο μέταλλο

7301 20 00

7302

7302 10

7302 10 10

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

----- Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 27 kg αλλά κατώτερο των 46 kg

----- Με βάρος κατά μέτρο κατώτερο των 27 kg

---- Αυλακωτές σιδηροτροχιές

7302 10 23

7302 10 29

7302 10 40
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Ατελώς

----- Με βάρος κατά μέτρο ίσο ή ανώτερο των 46 kg

7302 10 21

---- Σιδηροτροχιές « vignole »

--- Καινούριες

-- Άλλες

Ατελώς

- Πάσσαλοι πλατυσμένοι

7301 10 00

Ατελώς

Ατελώς

Πάσσαλοι πλατυσμένοι από σίδηρο ή χάλυβα, έστω και διάτρητοι ή που γίνονται από
συναρμολογημένα στοιχεία. Είδη με καθορισμένη μορφή που λαμβάνονται με συγκόλληση, από
σίδηρο ή χάλυβα

7301

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 73 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟ, ΣΙΔΗΡΟ Ή ΧΑΛΥΒΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

73

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6083

Ατελώς
Ατελώς

3,2
3,2

- Κλειδιά, καρδιές διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία
διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών

- Συνδετήρες και πλάκες στήριξης

- Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από χυτοσίδηρο

- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση

- Άλλα

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, χωρίς συγκόλληση, από σίδηρο ή
χάλυβα

7302 30 00

7302 40 00

7302 90 00

7303 00

7303 00 10

7303 00 90

7304

Ατελώς
Ατελώς

--- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 19 10

7304 19 30

7304 19 90

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα διατρητικά στελέχη

-- Άλλοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

7304 23 00

7304 24 00
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Ατελώς

-- Διατρητικά στελέχη από ανοξείδωτους χάλυβες

7304 22 00

- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για την άντληση και
διατρητικά στελέχη, των τύπων που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

Ατελώς

-- Άλλοι

7304 19

Ατελώς

-- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7304 11 00

- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

Ατελώς

--- Μεταχειρισμένες

7302 10 90
2,7

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7302 10 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6084

Ατελώς
Ατελώς

--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

--- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 29 30

7304 29 90

-- Άλλοι

--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά
για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος

7304 39

7304 39 10
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Ατελώς

------ Άλλοι

7304 39 58

----- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο

Ατελώς

Ατελώς

------ Επιψευδαργυρωμένοι

----- Σωλήνες με σπείρωμα ή στους οποίους μπορεί να σχηματισθεί σπείρωμα που λέγονται «gaz»

---- Άλλοι

---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 421 mm και με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει
τα 10,5 mm

7304 39 52

7304 39 30

--- Άλλοι

7304 31 80

--- Άλλοι

Ατελώς

--- Ακριβείας

7304 31 20

Ατελώς

Ατελώς

-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7304 31

- Άλλοι, κυκλικής τομής, από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Ατελώς

--- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

7304 29 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7304 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6085

Ατελώς

------ Που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 39 99

-- Άλλοι

--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά
για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχος τοιχώματος

7304 49

7304 49 10

Ατελώς

---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 49 99

7304 51

Ατελώς

---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 49 95
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--- Ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά βάρος
από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και, ενδεχομένως,
0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος

-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

- Άλλοι, κυκλικής τομής, από άλλα χαλυβοκράματα

Ατελώς

---- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

Ατελώς

7304 49 93

--- Άλλοι

-- Που έχουν διελκυνθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7304 41 00

Ατελώς

Ατελώς

------ Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 39 93

- Άλλοι, κυκλικής τομής, από ανοξείδωτους χάλυβες

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7304 39 92

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6086

Ατελώς

---- Που υπερβαίνει τα 0,5 m

7304 51 18

-- Άλλοι

--- Ακατέργαστοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, που προορίζονται αποκλειστικά
για την κατασκευή σωλήνων άλλης μορφής και με διαφορετικό πάχoς τοιχώματος

7304 59

7304 59 10

Ατελώς

---- Που υπερβαίνει τα 0,5 m

7304 59 38

Ατελώς
Ατελώς

---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

---- Με εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm

7304 59 93

7304 59 99
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Ατελώς

---- Με εξωτερική διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

7304 59 92

--- Άλλοι

Ατελώς

---- Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m

7304 59 32

--- Άλλοι, ίσιοι και με τοιχώματα με ομοιόμορφο πάχος, από χαλυβόκραμα που περιέχει κατά
βάρος από 0,9 % μέχρι και 1,15 % άνθρακα και από 0,5 % μέχρι και 2 % χρώμιο και,
ενδεχομένως, 0,5 % ή λιγότερο μολυβδαίνιο, με μήκος

Ατελώς

---- Άλλοι

7304 51 89

Ατελώς

Ατελώς

---- Ακριβείας

7304 51 81

--- Άλλοι

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει τα 0,5 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7304 51 12

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6087

Άλλοι σωλήνες κάθε είδους (π.χ. συγκολλημένοι ή πριτσινωμένοι), κυκλικής διατομής με
εξωτερική διάμετρο που υπερβαίνει τα 406,4 mm, από σίδηρο ή χάλυβα

7305

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Συγκολλημένοι κατά μήκος, άλλοι

-- Άλλοι

- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων, των τύπων που
χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

7305 12 00

7305 19 00

7305 20 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλοι

- Άλλοι

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

7305 39 00

7305 90 00

7306

Ατελώς

--- Συγκολλημένοι κατά μήκος

--- Συγκολλημένοι ελικοειδώς

7306 11 10

7306 11 90
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Ατελώς

-- Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

7306 11

- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

Ατελώς

-- Συγκολλημένοι κατά μήκος

7305 31 00

- Άλλοι, συγκολλημένοι

Ατελώς

-- Συγκολλημένοι κατά μήκος με βυθιζόμενο τόξο (ηλεκτρόδιο και συλλίπασμα)

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7305 11 00

- Σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου ή αερίου

- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7304 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6088

Ατελώς

--- Συγκολλημένοι ελικοειδώς

7306 19 90

Ατελώς

-- Άλλοι

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από σίδηρο ή από αμιγείς χάλυβες

7306 29 00

7306 30

Ατελώς

--- Που υπερβαίνει τα 2 mm

7306 30 19

Ατελώς

---- Άλλοι

7306 30 49

Ατελώς
Ατελώς

----- Άλλοι

---- Που υπερβαίνει τα 168,3 mm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 406,4 mm

7306 30 77

7306 30 80
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Ατελώς

----- Επιψευδαργυρωμένοι

7306 30 72

---- Που δεν υπερβαίνει τα 168,3 mm

--- Άλλοι, με εξωτερική διάμετρο

Ατελώς

---- Επιψευδαργυρωμένοι

7306 30 41

--- Σωλήνες με βόλτες ή στους οποίους μπορούν να σχηματισθούν βόλτες, που λέγονται «gaz»

-- Άλλοι

Ατελώς

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

7306 30 11

-- Ακριβείας, με πάχος τοιχώματος

Ατελώς

-- Συγκολλημένοι, από ανοξείδωτους χάλυβες

7306 21 00

- Σωλήνες κάθε είδους για την κάλυψη των τοιχωμάτων των φρεάτων ή για άντληση, των τύπων
που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή πετρελαίου ή αερίου

Ατελώς

--- Συγκολλημένοι κατά μήκος

7306 19 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7306 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6089

Ατελώς
Ατελώς

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από άλλα χαλυβοκράματα

-- Ακριβείας

-- Άλλοι

7306 50

7306 50 20

7306 50 80

--- Από ανοξείδωτους χάλυβες

7306 61 10

Ατελώς
Ατελώς

--- Από ανοξείδωτους χάλυβες

--- Άλλοι

- Άλλοι

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. συνδέσεις, γωνίες, περιβλήματα), από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα

7306 69 10

7306 69 90

7306 90 00

7307

-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο
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Ατελώς

-- Με τομή άλλη από την κυκλική, άλλη από την τετράγωνη ή ορθογώνια

7306 69

7307 11

Ατελώς

---- Με πάχος τοιχώματος που υπερβαίνει τα 2 mm

7306 61 99

- Χυτά

Ατελώς

---- Με πάχος τοιχώματος Που δεν υπερβαίνει τα 2 mm

7306 61 92

--- Άλλοι

-- Τετράγωνης ή ορθογώνιας τομής

7306 61
Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλοι

7306 40 80

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με τομή άλλη από την κυκλική

Ατελώς

-- Που έχουν εφελκυσθεί ή ελαθεί σε ψυχρή κατάσταση

7306 40 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλοι, συγκολλημένοι, με κυκλική τομή, από ανοξείδωτους χάλυβες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7306 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6090

3,7

--- Από ελατό χυτοσίδηρο

--- Άλλα

7307 19 10

7307 19 90

3,7
3,7
3,7

--- Γωνίες και καμπύλες

-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο

--- Γωνίες και καμπύλες

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Με βόλτες

--- Για συγκόλληση

--- Άλλα

7307 22 90

7307 23

7307 23 10

7307 23 90

7307 29

7307 29 10

7307 29 30

7307 29 90

7307 91 00

3,7

--- Περιβλήματα

7307 22 10

-- Συζευκτήρες

- Άλλα

3,7

-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

7307 22

3,7

3,7

Ατελώς

-- Συζευκτήρες

7307 21 00
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3,7

-- Άλλα

7307 19

3,7

3,7

--- Άλλα

7307 11 90

- Άλλα, από ανοξείδωτους χάλυβες

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για σωλήνες κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για διοχέτευση με πίεση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7307 11 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6091

--- Περιβλήματα

--- Γωνίες και καμπύλες

-- Εξαρτήματα για συγκόλληση άκρο με άκρο

7307 92 10

7307 92 90

7307 93

3,7

---- Άλλα

7307 93 19

3,7

3,7
3,7
3,7

---- Άλλα

-- Άλλα

--- Με βόλτες

--- Για συγκόλληση

--- 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 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και
παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα για να χρησιμοποιηθούν σε
κατασκευές

7307 93 99

7307 99

7307 99 10

7307 99 30

7307 99 90

7308
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3,7

---- Γωνίες και καμπύλες

7307 93 91

--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος υπερβαίνει τα 609,6 mm

3,7

---- Γωνίες και καμπύλες

3,7

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7307 93 11

--- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 609,6 mm

-- Γωνίες, καμπύλες και περιβλήματα, με βόλτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7307 92

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6092

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσιά τους και περβάζια και κατώφλια

- Υλικό για το στήσιμο ικριωμάτων, το καλουπάρισμα του μπετόν, τα υποστηρίγματα τοίχων ή για
υποστυλώσεις

-- Υλικό υποστύλωσης υπόγειων εκσκαφών

-- Άλλο

- Άλλα

-- Φράγματα, υδατοφράχτες, υδροφραχτικές πόρτες, αποβάθρες, ντοκ μόνιμα και άλλες θαλάσσιες
και ποτάμιες κατασκευές

7308 30 00

7308 40

7308 40 10

7308 40 90

7308 90

7308 90 10

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 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

- Για αέρια (με εξαίρεση τα πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια)

7309 00

7309 00 10
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Ατελώς

--- Άλλα

7308 90 99

- Για υγρά

Ατελώς

---- Άλλα

7308 90 59

2,2

Ατελώς

---- Πλάκες-διαφράγματα πολλαπλά με δύο εξωτερικές πλευρές από λαμαρίνες με νευρώσεις και
μια μονωτική ψυχή

7308 90 51

--- Μόνο ή κυρίως από λαμαρίνες

-- Άλλα

Ατελώς

- Πύργοι και πυλώνες

7308 20 00

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Γέφυρες και στοιχεία γεφυρών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7308 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6093

2,2

- Για στερεά

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 l, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με
εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

- Με χωρητικότητα 50 l ή περισσότερο

7309 00 90

7310

7310 10 00

--- Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποτά

7310 21 19

2,7

---- Ίσο ή ανώτερο των 0,5 mm

-- Άλλα

--- Με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 0,5 mm

7310 21 99

7310 29

7310 29 10

2,7

2,7

---- Κατώτερο των 0,5 mm

7310 21 91
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2,7

--- Κουτιά κονσερβών των τύπων που χρησιμοποιούνται για είδη διατροφής

7310 21 11

--- Άλλα, με πάχος τοιχώματος

2,7

-- Κουτιά για να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση (sertissage)

7310 21

- Με χωρητικότητα μικρότερη από 50 l

2,2

--- Που δεν υπερβαίνει τα 100 000 l

7309 00 59

2,7

2,2

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που υπερβαίνει τα 100 000 l

-- Άλλα, με χωρητικότητα

-- Με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7309 00 51

7309 00 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6094

Δοχεία για πιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

- Χωρίς συγκόλληση (χυτά)

7311 00

7311 00 10

Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα), καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), πλεξίδες, αρτάνες
(σαμπάνια) και παρόμοια είδη, από σίδηρο ή χάλυβα, μη μονωμένα για την ηλεκτροτεχνία

- Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα) και καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα)

-- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7312

7312 10

7312 10 20

7312 10 65

7312 10 61

------ Επιψευδαργυρωμένα

----- Επενδυμένα

----- Μη επενδυμένα

---- Κλώνοι (μονόκλωνα συρματόσχοινα)

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1667

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

---- Άλλα

7312 10 49

--- Υπερβαίνει τα 3 mm

Ατελώς

---- Επενδυμένα με κράματα χαλκού-ψευδαργύρου

7312 10 41

--- Δεν υπερβαίνει τα 3 mm

-- Άλλα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής

2,7

-- Ίση ή ανώτερη των 1 000 l

7311 00 99

Ατελώς

2,7

-- Κατώτερη των 1 000 l

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7311 00 91

- Άλλα, με χωρητικότητα

--- Με πάχος τοιχώματος ίσο ή ανώτερο από 0,5 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7310 29 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6095

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

------ Υπερβαίνει τα 12 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 24 mm

------ Υπερβαίνει τα 24 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 48 mm

------ Υπερβαίνει τα 48 mm

----- Άλλα

- Άλλα

Τεχνητά αγκαθώματα από σίδηρο ή χάλυβα. Συστρέμματα αγκαθωτά ή μη, από σύρμα ή φύλλο
(τσέρκι) σιδήρου ή χάλυβα, των τύπων που χρησιμοποιούνται για περιφράξεις

Μεταλλικά υφάσματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα),
πλέγματα και διχτυωτά, από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα. Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα
(τεντωμένα σε μορφή πλέγματος), από σίδηρο ή χάλυβα

7312 10 83

7312 10 85

7312 10 89

7312 10 98

7312 90 00

7313 00 00

7314

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα μεταλλικά υφάσματα, από ανοξείδωτο χάλυβα

-- Άλλα

7314 14 00

7314 19 00
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Ατελώς

-- Μεταλλικά υφάσματα συνεχή ή ατέρμονα, για μηχανές, από ανοξείδωτο χάλυβα

7314 12 00

- Μεταλλικά υφασμένα υφάσματα

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Υπερβαίνει τα 3 mm αλλά δεν υπερβαίνει τα 12 mm

----- Μη επενδυμένα ή απλώς επιψευδαργυρωμένα, των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της
εγκάρσιας τομής

---- Καλώδια (πολύκλωνα συρματόσχοινα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα καλώδια clos
(κομμένα σε ορισμένα μήκη)

------ Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7312 10 81

7312 10 69

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6096

Ατελώς

-- Άλλα

7314 20 90

Ατελώς

-- Άλλα

7314 39 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Επικαλυμμένα με πλαστικές ύλες

--- Με βρόχους εξαγωνικούς

--- Άλλα

-- Άλλα

- Φύλλα και ταινίες αναπτυγμένα (τεντωμένα σε μορφή πλέγματος)

Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7314 42

7314 42 10

7314 42 90

7314 49 00

7314 50 00

7315

-- Αλυσίδες σε κυλίνδρους
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Ατελώς

--- Άλλα

7314 41 90

7315 11

Ατελώς

--- Με βρόχους εξαγωνικούς

7314 41 10

- Αλυσίδες με αρθρωτούς κρίκους και τα μέρη τους

Ατελώς

-- Επιψευδαργυρωμένα

7314 41

- Άλλα μεταλλικά, πλέγματα και διχτυωτά

Ατελώς

-- Επιψευδαργυρωμένα

7314 31 00

- Άλλα πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης

Ατελώς

-- Από σύρματα με νευρώσεις

7314 20 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Πλέγματα και διχτυωτά, συγκολλημένα στα σημεία συνάντησης, από σύρματα στα οποία η
μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής είναι ίση ή ανώτερη από 3 mm και των οποίων οι
βρόχοι έχουν επιφάνεια τουλάχιστον 100 cm²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7314 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6097

2,7
2,7
2,7

-- Άλλες αλυσίδες

-- Μέρη

- Αλυσίδες αντιολισθητικές

7315 12 00

7315 19 00

7315 20 00

2,7
2,7

--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού υπερβαίνει
τα 16 mm

-- Άλλα

- Άλλα μέρη

Άγκυρες κάθε μεγέθους και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί, συνδετήρες από κυματοειδές έλασμα ή
λοξότμητοι (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305) και παρόμοια είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο
ή χάλυβα, έστω και με κεφάλι από άλλη ύλη, με εξαίρεση αυτά που έχουν κεφάλι από χαλκό

- Πινέζες

7315 82 90

7315 89 00

7315 90 00

7316 00 00

7317 00

7317 00 10

-- Συρματοποιίας
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2,7

--- Των οποίων η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής του συστατικού υλικού δεν
υπερβαίνει τα 16 mm

7315 82 10

- Άλλα

2,7

-- Άλλες αλυσίδες, με συγκολλημένους κρίκους

7315 82

Ατελώς

2,7

-- Αλυσίδες με κρίκους με στηρίγματα

7315 81 00

2,7

2,7

--- Άλλες

7315 11 90

- Άλλες αλυσίδες και αλυσιδάκια

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα και μοτοποδήλατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7315 11 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6098

Ατελώς

--- Καρφιά από χάλυβα που περιέχουν κατά βάρος 0,5 % ή περισσότερο άνθρακα, σκληρυμένα

7317 00 40

Ατελώς

-- Άλλα

Κοχλίες, βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), καρφιά μακριά με σπείρωμα για σιδηροτροχιές, κοχλιωτά
άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες, περόνες σύνδεσης, ροδέλες (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια
είδη, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7317 00 90

7318

-- Άγκιστρα και κρίκοι, με σπείρωμα

-- Έλικες που αυτοβυθίζονται με το σπείρωμα που ανοίγουν κατά το βίδωμά τους

--- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 13 00

7318 14

7318 14 10

---- Έλικες για λαμαρίνες
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--- Άλλες

7318 12 90

7318 14 91

3,7

--- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 12 10

--- Άλλοι

3,7

-- Άλλοι (κοχλίες για ξύλα)

7318 12

3,7

3,7

3,7

-- Καρφιά μακριά με σπείρωμα (στριφόνια)

7318 11 00

3,7

Ατελώς

---- Άλλα

7317 00 69

- Είδη με σπείρωμα

Ατελώς

---- Επιψευδαργυρωμένα

7317 00 61

--- Άλλα

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Καρφιά συνδεδεμένα σε ταινίες ή σε σπειρώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7317 00 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6099

--- Κοχλίες κομμένοι από σώματα με πλήρη τομή, και με πάχος στελέχους που δεν υπερβαίνει
τα 6 mm

7318 15 10
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3,7

------- 800 MPa ή μεγαλύτερη

7318 15 49

3,7

------- Άλλα

7318 15 59

3,7

------- Άλλα

7318 15 69

------ Εξάγωνα

3,7

------- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 61

------ Με έξι κοίλες πλευρές

3,7

------- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 15 51

------ Ενισχυμένο ή χαραγμένο σταυροειδώς

----- Με κεφάλι

3,7

3,7

3,7

------- Μικρότερη από 800 MPa

------ Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη

------ Από ανοξείδωτο χάλυβα

----- Χωρίς κεφάλι

---- Άλλα

---- Για τη σταθεροποίηση των στοιχείων των σιδηροτροχιών

3,7

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7318 15 41

7318 15 30

7318 15 20

-- Άλλοι κοχλίες και άλλες βίδες, έστω και με τα περικόλια (παξιμάδια) ή τις ροδέλες τους

7318 15

--- Άλλα

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7318 14 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6100

-- Περικόχλια (παξιμάδια)

--- Κομμένα από σώματα με πλήρη τομή, με διάμετρο οπής που δεν υπερβαίνει τα 6 mm

7318 16

7318 16 10

3,7
3,7

------ Που υπερβαίνει τα 12 mm

-- Άλλα

7318 16 99

7318 19 00

3,7
3,7

-- Άλλες ροδέλες

-- Καζανόκαρφα (πριτσίνια)

7318 22 00

7318 23 00
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3,7

-- Ροδέλες που προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια και άλλες ροδέλες ασφαλείας

7318 21 00

- Είδη χωρίς βόλτες

3,7

3,7

3,7

------ Που δεν υπερβαίνει τα 12 mm

----- Άλλα, με εσωτερική διάμετρο

----- Ασφαλείας

---- Άλλα

---- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7318 16 91

7318 16 50

7318 16 30

3,7

------ Άλλα

7318 15 90

--- Άλλα

3,7

-------- 800 MPa ή μεγαλύτερη

7318 15 89

3,7

3,7

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-------- Μικρότερη από 800 MPa

------- Από άλλους χάλυβες, με αντίσταση στην έλξη

------- Από ανοξείδωτο χάλυβα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7318 15 81

7318 15 70

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6101

3,7

2,7
2,7

2,7
2,7

-- Άλλα

Βελόνες ραψίματος, βελόνες πλεξίματος, σακοράφες, 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

- Παραμάνες

- Άλλες καρφίτσες

- Άλλα

-- Βελόνες ραψίματος, μανταρίσματος ή κεντήματος

-- Άλλα

Ελατήρια και ελάσματα ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα

- Ελατήρια με ελάσματα και τα ελάσματά τους

7318 29 00

7319

7319 20 00

7319 30 00

7319 90

7319 90 10

7319 90 90

7320

7320 10

-- Θερμής έλασης

7320 20 20

--- Ελικοειδή ελατήρια συμπίεσης
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- Ελατήρια ελικοειδή

7320 20

7320 20 81

2,7

-- Άλλα

7320 10 90

-- Άλλα

2,7

--- Άλλα

7320 10 19

2,7

2,7

2,7

--- Ελατήρια με επικείμενα ελάσματα και τα ελάσματά τους

7320 10 11

-- Θερμής έλασης

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Κοπίλιες, σφήνες και περόνες σύνδεσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7318 24 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6102

2,7

2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

- Άλλα

-- Επίπεδα σπειροειδή ελατήρια

-- Δισκοειδή ελατήρια

-- Άλλα

Θερμάστρες, λέβητες με εστία, μαγειρεία (στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την κεντρική θέρμανση), σχάρες ψησίματος (μπάρμπεκιου),
μαγκάλια, καμινέτα υγραερίου, θερμαντήρες φαγητών και παρόμοιες μη ηλεκτρικές συσκευές, για
οικιακή χρήση, καθώς και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

7320 20 89

7320 90

7320 90 10

7320 90 30

7320 90 90

7321

2,7
2,7
2,7

--- Με φούρνο, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ξεχωριστοί φούρνοι

--- Άλλα

-- Με υγρά καύσιμα

-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα

7321 11 10

7321 11 90

7321 12 00

7321 19 00

2,7

--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται

--- Άλλες

7321 81 10

7321 81 90
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2,7

-- Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

7321 81

- Άλλες συσκευές

2,7

-- Με αεριώδη καύσιμα ή υγραέριο και άλλα καύσιμα

7321 11

- Συσκευές για το ψήσιμο και θερμαντήρες φαγητών

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Ελικοειδή ελατήρια έλξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7320 20 85

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6103

2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

-- Άλλες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές με στερεά καύσιμα

- 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

7321 82 90

7321 89 00

7321 90 00

7322

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα.
Έριο από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη για
τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από σίδηρο ή χάλυβα

- Μαλλί από σίδηρο ή χάλυβα (ατσαλόμαλλο). Σπόγγοι, πατσαβούρες, γάντια και παρόμοια είδη
για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7323

7323 10 00

3,2
3,2

-- Από χυτοσίδηρο, μη σμαλτωμένα

-- Από χυτοσίδηρο, σμαλτωμένα

-- Από ανοξείδωτο χάλυβα

7323 91 00

7323 92 00

7323 93
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3,2

- Άλλα

7322 90 00

- Άλλα

3,2

-- Άλλα

7322 19 00

3,2

3,2

-- Από χυτοσίδηρο

7322 11 00

- Σώματα καλοριφέρ και τα μέρη τους

2,7

--- Με εκκένωση των αερίων που καίγονται

7321 82 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με υγρά καύσιμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7321 82

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6104

3,2
3,2

-- Από σίδηρο ή χάλυβα, σμαλτωμένα

--- Σκεύη επιτραπέζια

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Σκεύη επιτραπέζια

7323 94

7323 94 10

7323 94 90

7323 99

7323 99 10

Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη τους, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

- Νεροχύτες και νιπτήρες, από ανοξείδωτο χάλυβα

7324

7324 10 00

3,2
3,2

-- Άλλες

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Άλλα τεχνουργήματα χυτά από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα

- Από μη ελατό χυτοσίδηρο

7324 29 00

7324 90 00

7325

7325 10
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3,2

-- Από χυτοσίδηρο, έστω και σμαλτωμένες

7324 21 00

- Μπανιέρες

3,2

---- Άλλα

7323 99 99

2,7

3,2

---- Βαμμένα ή βερνικωμένα

7323 99 91

--- Άλλα

3,2

--- Άλλα

7323 93 90

3,2

3,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Σκεύη επιτραπέζια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7323 93 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6105

--- Από ελατό χυτοσίδηρο

--- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

7325 99 10

7325 99 90

7326

2,7

2,7
2,7
2,7

-- Άλλα

--- Σφυρηλατημένα

--- Άλλα

- Τεχνουργήματα από σιδερένια ή χαλύβδινα σύρματα

-- Κλουβιά μικρά και μεγάλα

-- Καλάθια

-- Άλλα

7326 19

7326 19 10

7326 19 90

7326 20

7326 20 30

7326 20 50

7326 20 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1678

2,7

-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

7326 11 00

2,7

2,7

-- Άλλα

7325 99

- Σφυρηλατημένα ή τυπωτά αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα

2,7

-- Μπάλες και παρόμοια είδη για τριβεία

7325 91 00

2,7

1,7

--- Άλλα

7325 10 99

- Άλλα

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Είδη για αποχετεύσεις

-- Άλλα

-- Καλύμματα υπονόμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7325 10 92

7325 10 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6106

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

-- Σκάλες και σκαμνιά

-- Παλέτες και ανάλογες επίπεδες επιφάνειες για τη διακίνηση των εμπορευμάτων

-- Μπομπίνες για καλώδια, σωλήνες κ.λπ

-- Παραπετάσματα αερισμού όχι μηχανικά, υδρορροές, αγκυροβελόνες και άλλα τεχνουργήματα
που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική

-- Διάτρητα καλάθια από λαμαρίνες και παρόμοια είδη για το φιλτράρισμα του νερού στην είσοδο
των υπονόμων

7326 90 30

7326 90 40

7326 90 50

7326 90 60

7326 90 70

2,7
2,7

Ατελώς
Ατελώς

--- Συντηγμένα

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 74 - ΧΑΛΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΑΛΚΟ

Θειούχα συμπήγματα χαλκού. Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του χαλκού)

Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή

7326 90 95

7326 90 98

74

7401 00 00

7402 00 00

7403

Ατελώς
Ατελώς

-- Κάθοδοι και τμήματα καθόδων

-- Ράβδοι για σύρμα (wire-bars)

7403 11 00

7403 12 00
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2,7

--- Έκτυπα

7326 90 93

- Χαλκός καθαρισμένος

2,7

--- Σφυρηλατημένα

7326 90 91

-- Άλλα τεχνουργήματα από σίδηρο ή χάλυβα

2,7

-- Ταμπακιέρες, τσιγαροθήκες, πουδριέρες, θήκες καλλυντικών και ανάλογα αντικείμενα τσέπης

7326 90 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7326 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6107

Ατελώς

-- Άλλα

7403 19 00

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

- Από χαλκό καθαρισμένο

7404 00

7404 00 10

Ατελώς
Ατελώς

Σκόνες και ψήγματα χαλκού

- Σκόνες που δεν είναι σε πολύ λεπτά λέπια

- Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή από χαλκό

- Από χαλκό καθαρισμένο

7406

7406 10 00

7406 20 00

7407

7407 10 00

7407 21

Ατελώς

Κράματα μητρικά χαλκού

7405 00 00

-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

- Από κράματα χαλκού

Ατελώς

-- Άλλα

7404 00 99

4,8

Ατελώς

-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7404 00 91
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Ατελώς

-- Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα κράματα-μάνες της κλάσης 7405)

7403 29 00

- Από κράματα χαλκού

Ατελώς

-- Με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

7403 22 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7403 21 00

- Κράματα χαλκού

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Χελώνες (billettes)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7403 13 00

ΣΟ 2008

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6108

4,8
4,8

-- Άλλα

--- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο
(maillechort)

--- Άλλα

Σύρματα από χαλκό

7407 29

7407 29 10

7407 29 90

7408

4,8

-- Άλλα

--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 0,5 mm

--- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής δεν υπερβαίνει τα 0,5 mm

7408 19

7408 19 10

7408 19 90

4,8
4,8

-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

-- Άλλα

Πλάκες, φύλλα και ταινίες από χαλκό, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,15 mm

7408 22 00

7408 29 00

7409

4,8

-- Άλλα

7409 19 00
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- Από κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

4,8

-- Περιελιγμένα

7409 11 00

- Από χαλκό καθαρισμένο

4,8

-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7408 21 00

- Από κράματα χαλκού

4,8

-- Στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 6 mm

7408 11 00

4,8

4,8

--- Είδη καθορισμένης μορφής

7407 21 90

- Από χαλκό καθαρισμένο

4,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Ράβδοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7407 21 10

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6109

4,8

-- Άλλα

7409 29 00

4,8
4,8
4,8

- Από κράματα με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο
(maillechort)

-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο)

-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

- Από άλλα κράματα χαλκού

Φύλλα και ταινίες, λεπτά από χαλκό (έστω και τυπωμένα ή κολλημένα πάνω σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,15 mm (μη
περιλαμβανομένου του υποθέματος)

7409 40

7409 40 10

7409 40 90

7409 90 00

7410

5,2

-- Από κράματα χαλκού

7410 12 00

5,2
5,2

-- Από χαλκό καθαρισμένο

-- Από κράματα χαλκού

Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό

7410 21 00

7410 22 00

7411

- Σε υπόθεμα

5,2

-- Από χαλκό καθαρισμένο

7410 11 00
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4,8

-- Άλλα

7409 39 00

- Χωρίς υπόθεμα

4,8

-- Περιελιγμένα

7409 31 00

- Από κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο (μπρούντζο)

4,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Περιελιγμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7409 21 00

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6110

4,8
4,8

--- Που δεν υπερβαίνει τα 0,6 mm

-- Άλλοι

7411 10 19

7411 10 90

4,8
4,8
4,8

5,2
5,2

5,2
5,2

--- Ευθείς

--- Άλλοι

-- Με βάση το χαλκό-νικέλιο (χαλκονικέλιο) ή το χαλκό-νικέλιο-ψευδάργυρο (maillechort)

-- Άλλοι

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από χαλκό

- Από χαλκό καθαρισμένο

- Από κράματα χαλκού

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια είδη, από χαλκό, μη μονωμένα για την
ηλεκτροτεχνία

- Από χαλκό καθαρισμένο

- Από κράματα χαλκού

7411 21 10

7411 21 90

7411 22 00

7411 29 00

7412

7412 10 00

7412 20 00

7413 00

7413 00 20

7413 00 80
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4,8

-- Με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο (ορείχαλκο)

7411 21

- Από κράματα χαλκού

4,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που υπερβαίνει τα 0,6 mm

-- Ευθείς, πάχους τοιχώματος

- Από χαλκό καθαρισμένο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7411 10 11

7411 10

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6111

- Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί και παρόμοια είδη

7415 10 00

3

-- Άλλα

7415 29 00

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 στίλβωση ή
ανάλογες χρήσεις, από χαλκό

7418

3
3

-- Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό

--- Συσκευές μη ηλεκτρικές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των τύπων που χρησιμεύουν για
οικιακές χρήσεις, και τα μέρη τους, από χαλκό

--- Άλλα

- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

7418 19

7418 19 10

7418 19 90

7418 20 00
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4

-- Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη
στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

7418 11 00

3

3

-- Άλλα

7415 39 00

- Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη τους. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος
κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

3

-- Κοχλίες. Βίδες και περικόχλια (παξιμάδια)

7415 33 00

- Άλλα είδη, με σπείρωμα

3

-- Παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που προορίζονται να
λειτουργούν ως ελατήρια)

4

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7415 21 00

- Άλλα είδη, χωρίς σπείρωμα

Καρφιά κάθε είδους, πινέζες, συνδετήρες μυτεροί (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305) και
παρόμοια είδη, από χαλκό ή με στέλεχος από σίδερο ή χάλυβα και κεφάλι από χαλκό. Κοχλίες,
βίδες, περικόχλια (παξιμάδια), κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια) κοπίλιες, σφήνες,
περόνες σύνδεσης, παράκοχλοι (ροδέλες) (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ροδέλες που
προορίζονται να λειτουργούν ως ελατήρια) και παρόμοια είδη, από χαλκό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7415

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6112

- Αλυσίδες, αλυσιδάκια και τα μέρη τους

7419 10 00

4
3

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Υφάσματα (στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα συνεχή ή ατέρμονα υφάσματα), πλέγματα και
δικτυωτά από χαλκόσυρμα, των οποίων καμία διάσταση της διατομής δεν υπερβαίνει τα 6 mm,
καθώς και ανεπτυγμένα φύλλα (νεβρομετάλ) και ταινίες από χαλκό

--- Ελατήρια

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 75 - ΝΙΚΕΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΝΙΚΕΛΙΟ

Θειούχα συμπήγματα νικελίου, συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλα ενδιάμεσα
προϊόντα της μεταλλουργίας του νικελίου

- Θειούχα συμπήγματα νικελίου

- Συντήγματα (sinters) οξειδίων του νικελίου και άλλων ενδιαμέσων προϊόντων της μεταλλουργίας
του νικελίου

Νικέλιο σε ακατέργαστη μορφή

- Νικέλιο όχι σε κράμα

- Κράματα νικελίου

Απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

- Από νικέλιο αμιγές

- Από κράματα νικελίου

7419 99 10

7419 99 30

7419 99 90

75

7501

7501 10 00

7501 20 00

7502

7502 10 00

7502 20 00

7503 00

7503 00 10

7503 00 90
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4,3

-- Άλλα

7419 99

3

3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που προέρχονται από χύτευση απλή ή σε τύπους, αποτύπωση ή σφυρηλάτηση, αλλά όχι αλλιώς
κατεργασμένα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7419 91 00

- Άλλα

Άλλα τεχνουργήματα από χαλκό

7419

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6113

Ράβδοι, είδη καθορισμένης μορφής και σύρματα, από νικέλιο

7505

-- Από κράματα νικελίου

7505 12 00

-- Από κράματα νικελίου

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από νικέλιο

- Από νικέλιο όχι σε κράμα

- Από κράματα νικελίου

Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα), από
νικέλιο

7505 22 00

7506

7506 10 00

7506 20 00

7507

Ατελώς
Ατελώς

- Εξαρτήματα σωληνώσεων

Άλλα τεχνουργήματα από νικέλιο

- Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και δικτυωτά, από σύρματα νικελίου

- Άλλα

7507 20 00

7508

7508 10 00

7508 90 00
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Ατελώς

-- Από κράματα νικελίου

7507 12 00

2,5

Ατελώς

-- Από νικέλιο όχι σε κράμα

3,3

Ατελώς

2,9

Ατελώς

2,9

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7507 11 00

- Σωλήνες κάθε είδους

-- Από νικέλιο όχι σε κράμα

7505 21 00

- Σύρματα

-- Από νικέλιο όχι σε κράμα

7505 11 00

- Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής

Σκόνες και ψήγματα νικελίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7504 00 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6114

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

- Αργίλιο όχι σε κράμα

- Κράματα αργιλίου

-- Πρωτεύον

7601

7601 10 00

7601 20

7601 20 10

6

--- Άλλα

Απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

7601 20 99

7602 00

Ατελώς
Ατελώς

5
5

-- Άλλα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη που απορρίπτονται κατά την κατασκευή)

- Θραύσματα

Σκόνες και ψήγματα αργιλίου

- Σκόνες όχι σε πολύ λεπτά λέπια

- Σκόνες σε πολύ λεπτά λέπια. Ψήγματα

Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο

- Από αργίλιο όχι σε κράμα

7602 00 19

7602 00 90

7603

7603 10 00

7603 20 00

7604

7604 10
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Ατελώς

-- Αποτορνεύματα και άλλα απορρίμματα που προέρχονται από φρεζάρισμα, πλάνισμα, τρόχισμα,
πριόνισμα (πριονίδια) και λιμάρισμα (ρινίσματα). Απορρίμματα φύλλων και ταινιών λεπτών,
χρωματισμένων, επενδυμένων ή αντικολλητών, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το
υπόθεμα)

7602 00 11

- Απορρίμματα

6

--- Σε πλινθώματα ή σε υγρή μορφή

6

3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

7601 20 91

-- Δευτερεύον

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 76 - ΑΡΓΙΛΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΡΓΙΛΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

76

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

5

5

5

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6115

7,5

-- Άλλα

--- Ράβδοι

--- Είδη καθορισμένης μορφής

Σύρματα από αργίλιο

7604 29

7604 29 10

7604 29 90

7605

7,5

-- Άλλα

7605 19 00

Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από αργίλιο, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

7606

--- Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

7606 11 10
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--- Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

--- Άλλα, με πάχος

-- Από αργίλιο όχι σε κράμα

7606 11

7,5

7,5

-- Άλλα

7605 29 00

- Σε σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο

7,5

-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm

7605 21 00

- Από κράματα αργιλίου

7,5

-- Στα οποία η πιο μεγάλη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει τα 7 mm

7605 11 00

- Από αργίλιο όχι σε κράμα

7,5

-- Είδη καθορισμένης μορφής κοίλα

7604 21 00

7,5

7,5

-- Είδη καθορισμένης μορφής

7604 10 90

- Από κράματα αργιλίου

7,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ράβδοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7604 10 10

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6116

-- Από κράματα αργιλίου

--- Ταινίες για βενετικά στόρια

7606 12

7606 12 10

7,5
7,5

----- 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm

----- 6 mm ή περισσότερο

7606 12 93

7606 12 99

-- Που έχουν υποστεί απλή έλαση

--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

7607 11

7607 11 10
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Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι,
πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (μη
περιλαμβανομένου του υποθέματος)

7607

7,5

7,5

-- Από κράματα αργιλίου

7606 92 00

- Χωρίς υπόθεμα

7,5

-- Από αργίλιο αμιγές

7606 91 00

- Άλλα

7,5

7,5

----- Κατώτερο των 3 mm

---- Άλλα, με πάχος

---- Βαμμένα, βερνικωμένα ή επενδυμένα με πλαστική ύλη

7606 12 91

7606 12 50

7,5

---- 6 mm ή περισσότερο

7606 11 99

--- Άλλα

7,5

---- 3 mm ή περισσότερο αλλά κατώτερο των 6 mm

7606 11 93

7,5

7,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Κατώτερο των 3 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7606 11 91

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6117

7,5

---- Αυτοκόλλητες ταινίες

---- Άλλα

- Σε υπόθεμα

-- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) κατώτερο των 0,021 mm

7607 19 91

7607 19 99

7607 20

7607 20 10

Σωλήνες κάθε είδους από αργίλιο

- Από αργίλιο όχι σε κράμα

- Από κράματα αργιλίου

-- Που έχουν συγκολληθεί

7608

7608 10 00

7608 20

7608 20 20

7,5

--- Άλλοι

7608 20 89
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7,5

--- Που έχουν απλώς εφελκυστεί σε θερμή κατάσταση

7,5

7608 20 81

-- Άλλοι

7,5

--- Άλλα

7607 20 99

7,5

7,5

--- Αυτοκόλλητες ταινίες

7607 20 91

-- Με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

7,5

--- Με πάχος κατώτερο των 0,021 mm

7607 19 10

10

7,5

-- Άλλα

7607 19

7,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Με πάχος 0,021 mm ή περισσότερο αλλά που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7607 11 90

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6118

6
6

- Άλλα

-- Γέφυρες και βασικά μέρη αυτών, πύργοι και πυλώνες

-- Άλλα

Δεξαμενές, βαρέλια, κάδοι και παρόμοια δοχεία για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα συμπιεσμένα ή
υγροποιημένα αέρια), από αργίλιο, με χωρικότητα που υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς μηχανικές ή
θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, μπιτόνια, κουτιά και παρόμοια δοχεία, από αργίλιο (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές θήκες, εύκαμπτες ή μη), για όλες τις ύλες (με εξαίρεση τα
συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 300 l, χωρίς
μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, έστω και με εσωτερική επένδυση ή θερμομόνωση

- Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) εύκαμπτες

- Άλλα

-- Σωληνωτές θήκες (σωληνάρια) άκαμπτες

7610 90

7610 90 10

7610 90 90

7611 00 00

7612

7612 10 00

7612 90

7612 90 10
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7

- Πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια αυτών, περβάζια και κατώφλια

7610 10 00

6

6

6

Κατασκευές και μέρη αυτών (π.χ. γέφυρες και μέρη αυτών, πύργοι, πυλώνες στύλοι, σκελετοί,
στέγες, πόρτες, παράθυρα και τα πλαίσια τους, πρεβάζια και κατώφλια, κιγκλιδώματα), από
αργίλιο, με εξαίρεση τις προκατασκευές της κλάσης 9406. Πλάκες και φύλλα, ράβδοι, είδη με
καθορισμένη μορφή, σωλήνες και παρόμοια, από αργίλιο, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές

7610

5,9

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα) από αργίλιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7609 00 00

ΣΟ 2008

0

5

0

5

3

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6119

6

6
6

Δοχεία από αργίλιο για συμπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια

Συρματόσχοινα, καλώδια, πλεξίδες και παρόμοια, από αργίλιο, μη μονωμένα, για την
ηλεκτροτεχνία

- Με πυρήνα από χάλυβα

- Άλλα

Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας, υγιεινής ή ευπρεπισμού, και τα μέρη αυτών, όλα
από αργίλιο. Σφουγγάρια, σύρματα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό με
τρίψιμο, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις, από αργίλιο

7613 00 00

7614

7614 10 00

7614 90 00

7615

6
6

-- Άλλα

--- Με απλή χύτευση ή σε τύπους

--- Άλλα

- Είδη υγιεινής ή ευπρεπισμού και τα μέρη τους

Άλλα τεχνουργήματα από αργίλιο

7615 19

7615 19 10

7615 19 90

7615 20 00

7616
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6

-- Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή
ανάλογες χρήσεις

7615 11 00

6

6

--- Κατώτερης των 50 l

7612 90 98

- Είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας και τα μέρη αυτών. Σπόγγοι, σύρμα τριψίματος
κουζινικών, γάντια και παρόμοια είδη για τον καθαρισμό, τη στίλβωση ή ανάλογες χρήσεις

6

6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- 50 l ή περισσότερο

-- Άλλα, περιεκτικότητας

-- Δοχεία των τύπων που χρησιμοποιούνται για αερολύματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7612 90 91

7612 90 20

ΣΟ 2008

5

5

5

5

5

5

5

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6120

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 78 - ΜΟΛΥΒΔΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΟΛΥΒΔΟ

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή

- Μόλυβδος καθαρός

7616 99 90

78

7801

7801 10 00

--- Που περιέχει κατά βάρος 0,02 % ή περισσότερο άργυρο και που προορίζεται για καθαρισμό
(μόλυβδος για επεξεργασία)

7801 99 10

2,5

---- Άλλος

Απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

7801 99 99

7802 00 00

Ατελώς

2,5

---- Κράματα μολύβδου

Ατελώς

2,5

7801 99 91
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-- Άλλος

7801 99

--- Άλλος

-- Που περιέχει αντιμόνιο σαν άλλο στοιχείο που υπερτερεί κατά βάρος

7801 91 00

- Άλλος

6

--- Με απλή χύτευση ή σε τύπους

7616 99 10

2,5

6

-- Άλλα

7616 99

6

6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μεταλλικά υφάσματα, πλέγματα και διχτυωτά από σύρματα αργιλίου

- Άλλα

- Καρφιά κάθε είδους, συνδετήρες μυτεροί (εκτός των συνδετήρων της κλάσης 8305), κοχλίες,
βίδες, περικόχλια (παξιμάδια) κοχλιωτά άγκιστρα, καζανόκαρφα (πριτσίνια), κοπίλιες, σφήνες,
περόνες σύνδεσης, παράκυκλοι (ροδέλες) και παρόμοια είδη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7616 91 00

7616 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

5

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6121

5
5
5

- Σκόνες και ψήγματα

Άλλα τεχνουργήματα από μόλυβδο

- Είδη συσκευασίας με προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών για τη
μεταφορά ή την αποθήκευση ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ)

- Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα

- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 79 - ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟ

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

7804 20 00

7806 00

7806 00 10

7806 00 30

7806 00 50

7806 00 90

79

7901

2,5
2,5

-- Που περιέχει κατά βάρος λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο

--- Που περιέχει κατά βάρος 99,95 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,99 % ψευδάργυρο

--- Που περιέχει κατά βάρος 98,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 99,95 % ψευδάργυρο

--- Που περιέχει κατά βάρος 97,5 % ή περισσότερο αλλά λιγότερο του 98,5 % ψευδάργυρο

7901 12

7901 12 10

7901 12 30

7901 12 90
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2,5

-- Που περιέχει κατά βάρος 99,99 % ή περισσότερο ψευδάργυρο

2,5

Ατελώς

7901 11 00

- Ψευδάργυρος αμιγής

5

-- Άλλα

7804 19 00
Ατελώς

5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Φύλλα και ταινίες, με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm (χωρίς το υπόθεμα)

- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

Πλάκες, φύλλα και ταινίες, από μόλυβδο. Σκόνες και ψήγματα από μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7804 11 00

7804

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6122

2,5
5
5

5
5

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

- Σκόνες ψευδαργύρου

- Άλλα

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από ψευδάργυρο

Πλάκες φύλλα και ταινίες, από ψευδάργυρο

Άλλα τεχνουργήματα από ψευδάργυρο

- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 80 - ΚΑΣΣΙΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΑΣΣΙΤΕΡΟ

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

- Κασσίτερος αμιγής

- Κράματα κασσιτέρου

Απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα, από κασσίτερο

Άλλα τεχνουργήματα από κασσίτερο

- Πλάκες, φύλλα και ταινίες, με πάχος που υπερβαίνει τα 0,2 mm

7903 10 00

7903 90 00

7904 00 00

7905 00 00

7907 00

7907 00 10

7907 00 90

80

8001

8001 10 00

8001 20 00

8002 00 00

8003 00 00

8007 00

8007 00 10
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2,5

Σκόνες και ψήγματα ψευδαργύρου

7903

Ατελώς

Ατελώς

Απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

7902 00 00

2,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Κράματα ψευδαργύρου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

7901 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6123

Ατελώς
Ατελώς

- Σωλήνες κάθε είδους και εξαρτήματα σωληνώσεων (π.χ. σύνδεσμοι, γωνίες, περιβλήματα)

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 81 - ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΚΕΡΑΜΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ.
ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΛΕΣ ΑΥΤΕΣ

Βολφράμιο και τεχνουργήματα από βολφράμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Σκόνες

8007 00 50

8007 00 90

81

8101

8101 10 00

6
7

-- Απορρίμματα και θραύσματα

-- Άλλα

--- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή,
πλάκες, φύλλα και ταινίες

--- Άλλα

Μολυβδαίνιο και τεχνουργήματα από μολυβδαίνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Σκόνες

8101 97 00

8101 99

8101 99 10

8101 99 90

8102

8102 10 00

5

-- Ράβδοι, άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση, είδη με καθορισμένη μορφή,
πλάκες, φύλλα και ταινίες

8102 95 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1696

3

-- Μολυβδαίνιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με
θερμοσυσσωμάτωση

4

8102 94 00

- Άλλα

6

-- Σύρματα

8101 96 00

Ατελώς

5

-- Βολφράμιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται απλώς με
θερμοσυσσωμάτωση

8101 94 00

- Άλλα

Ατελώς

- 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

8007 00 30

5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

3

3

0

0

0

5

5

5

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6124

Ατελώς

3
4

Ταντάλιο και τεχνουργήματα από ταντάλιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Ταντάλιο σε ακατέργαστη μορφή, στο οποίο περιλαμβάνονται και οι ράβδοι που παίρνονται
απλώς με θερμοσυσσωμάτωση. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

-- Ράβδοι (άλλες από εκείνες που παίρνονται απλώς με θερμοσυσσωμάτωση), είδη με
καθορισμένη μορφή, σύρματα, πλάκες, φύλλα και ταινίες

-- Άλλα

Μαγνήσιο και τεχνουργήματα από μαγνήσιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

8103

8103 20 00

8103 30 00

8103 90

8103 90 10

8103 90 90

8104

4
4

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Αποτορνεύματα και κόκκοι με ορισμένη διάμετρο. Σκόνες

- Άλλα

Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου.
Κοβάλτιο και τεχνουργήματα από κοβάλτιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

8104 20 00

8104 30 00

8104 90 00

8105

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1697

4

-- Άλλα

8104 19 00

Ατελώς

5,3

-- Που περιέχει τουλάχιστον 99,8 % κατά βάρος μαγνήσιο

7

8104 11 00

- Μαγνήσιο σε ακατέργαστη μορφή

Ατελώς

-- Άλλα

8102 99 00

Ατελώς

-- Απορρίμματα και θραύσματα

8102 97 00

6,1

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Σύρματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8102 96 00

ΣΟ 2008

0

0

0

3

5

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6125

5
5

7
7
7
7

- Άλλα

Βισμούθιο και τεχνουργήματα από βισμούθιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα
και θραύσματα

- Βισμούθιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

- Άλλα

Κάδμιο και τεχνουργήματα από κάδμιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Κάδμιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Τιτάνιο και τεχνουργήματα από τιτάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Τιτάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

-- Ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή και σύρματα

-- Πλάκες, φύλλα και ταινίες

-- Σωλήνες κάθε είδους

-- Άλλα

8105 90 00

8106 00

8106 00 10

8106 00 90

8107

8107 20 00

8107 30 00

8107 90 00

8108

8108 20 00

8108 30 00

8108 90

8108 90 30

8108 90 50

8108 90 60

8108 90 90
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Ατελώς

- Απορρίμματα και θραύσματα

8105 30 00

4

Ατελώς

3

2

Ατελώς

3

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Συμπήγματα κοβαλτίου και άλλα ενδιάμεσα προϊόντα της μεταλλουργίας του κοβαλτίου.
Κοβάλτιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8105 20 00

ΣΟ 2008

3

3

3

3

3

5

0

0

3

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6126

- Ζιρκόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Αντιμόνιο και τεχνουργήματα από αντιμόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

- Αντιμόνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

Μαγγάνιο και τεχνουργήματα από μαγγάνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

8109 20 00

8109 30 00

8109 90 00

8110

8110 10 00

8110 20 00

8110 90 00

8111 00

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

8112

Ατελώς
Ατελώς

-- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

-- Απορρίμματα και θραύσματα

8112 12 00

8112 13 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1699

- Άλλα

8111 00 90

- Βηρύλλιο

Ατελώς

-- Απορρίμματα και θραύσματα

8111 00 19

5

Ατελώς

-- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

7

Ατελώς

7

9

Ατελώς

5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8111 00 11

- Μαγγάνιο σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

Ζιρκόνιο και τεχνουργήματα από ζιρκόνιο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και
θραύσματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8109

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

5

5

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6127

--- Μείγματα χρωμίου που περιέχουν κατά βάρος περισσότερο του 10 % νικέλιο

--- Άλλα

-- Απορρίμματα και θραύσματα

-- Άλλα

8112 21 10

8112 21 90

8112 22 00

8112 29 00

-- Άλλα

8112 59 00

8112 92 31

8112 92 21

--- Άφνιο (κέλτιο)

8112 92 10

----- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

---- Άλλα

---- Απορρίμματα και θραύσματα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1700

--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο; Γάλλιο, ίνδιο, Βανάδιο, Γερμάνιο

-- Σε ακατέργαστη μορφή. Απορρίμματα και θραύσματα. Σκόνες

8112 92

- Άλλα

Ατελώς

-- Απορρίμματα και θραύσματα

8112 52 00

3

Ατελώς

3

3

1,5

-- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

5

Ατελώς

3

Ατελώς

3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8112 51 00

- Θάλλιο

-- Σε ακατέργαστη μορφή. Σκόνες

- Χρώμιο

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8112 21

8112 19 00

ΣΟ 2008

3

0

3

3

0

0

0

0

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6128

Ατελώς
4,5

7
9
3

----- Βανάδιο

----- Γερμάνιο

-- Άλλα

--- Άφνιο (κέλτιο); Γερμάνιο

--- Νιόβιο (κολόμβιο), ρήνιο

--- Γάλλιο, ίνδιο, βανάδιο

Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις και τεχνουργήματα από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις,
στις οποίες περιλαμβάνονται και τα απορρίμματα και θραύσματα

- Σε ακατέργαστη μορφή

- Απορρίμματα και θραύσματα

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 82 - ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΑΧΑΙΡΟΠΟΙΙΑΣ,
ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΠΙΡΟΥΝΙΑ, ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ. ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΑΠΟ
ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

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

8112 92 91

8112 92 95

8112 99

8112 99 20

8112 99 30

8112 99 70

8113 00

8113 00 20

8113 00 40

8113 00 90

82

8201
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1,5

----- Γάλλιο

8112 92 89

5

Ατελώς

4

2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Ίνδιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8112 92 81

ΣΟ 2008

0

0

3

0

5

3

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6129

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7

- Δίκρανα

- Σκαπάνες, πικούνια, τσάπες, σκαλιστήρια, τσουγκράνες και δικέλλες

- Τσεκούρια, κλαδευτήρια και παρόμοια κοπτικά εργαλεία

- Ψαλίδες (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ψαλίδες για τα πουλερικά) που ο χειρισμός τους
γίνεται με το ένα χέρι

- Ψαλίδες για το κούρεμα των φραχτών, ψαλίδες και παρόμοια εργαλεία, που ο χειρισμός του
γίνεται με τα δύο χέρια

- Άλλα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά εργαλεία, του χεριού

Χειροπρίονα. Λεπίδες για πριόνια κάθε είδους (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα
και οι μη οδοντωτές λεπίδες για το πριόνισμα)

- Χειροπρίονα

- Λεπίδες για κορδελοπρίονα

8201 20 00

8201 30 00

8201 40 00

8201 50 00

8201 60 00

8201 90 00

8202

8202 10 00

8202 20 00

1,7

- Αλυσίδες πριονιών, με την ονομασία «τέμνουσες»

8202 40 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1702

-- Άλλες

8202 99

--- Με εργαζόμενο μέρος από χάλυβα

-- Λεπίδες ευθύγραμμων πριονιών, για την κοπή μετάλλων

8202 91 00

2,7

2,7

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

8202 39 00

- Άλλες λεπίδες πριονιών

2,7

-- Με λειτουργικό μέρος από χάλυβα

8202 31 00

- Λεπίδες για κυκλικά πριόνια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα φρεζοπρίονα)

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Φτυάρια κάθε είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8201 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6130

2,7

1,7
1,7
1,7
1,7

--- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

Λίμες, ράσπες, λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο, ψαλίδες
μετάλλων, κοπτήρες σωλήνων, βιδών, σχημάτων και παρόμοια εργαλεία, του χεριού

- Λίμες, ράσπες και παρόμοια εργαλεία

- Λαβίδες (έστω και με κοπτήρες), τανάλιες, λεπτές λαβίδες με ελατήριο και παρόμοια εργαλεία

-- Λαβίδες κάθε είδους (πένσες κ.λπ.) για την αποτρίχωση

-- Άλλα

- Ψαλίδες μετάλλων και παρόμοια εργαλεία

- 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

8202 99 90

8203

8203 10 00

8203 20

8203 20 10

8203 20 90

8203 30 00

8203 40 00

8204

1,7
1,7

-- Με μεταβλητό άνοιγμα

- Κάλυκες σύσφιγξης εναλλασσόμενοι, έστω και με λαβές

8204 12 00

8204 20 00
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1,7

-- Με σταθερό άνοιγμα

8204 11 00

- Κλειδιά σύσφιγξης (βιδώματος και ξεβιδώματος), του χεριού

2,7

---- Για την κοπή άλλων υλών

8202 99 19

1,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Για την κοπή μετάλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8202 99 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6131

3,7
3,7

- Πλάνες, ψαλίδια, σμίλες και παρόμοια κοφτερά εργαλεία, για την κατεργασία του ξύλου

- Κατσαβίδια

8205 30 00

8205 40 00

2,7
2,7
2,7
3,7
2,7
3,7
3,7

-- Άλλα

--- Εργαλεία για χτίστες, χύτες, αμμοκονιαστές, γυψαδόρους και ζωγράφους

--- Εργαλεία (πιστόλια) για το κάρφωμα, για το στερέωμα πωμάτων, σφηνών κ.λπ., που
λειτουργούν με τη βοήθεια καψυλίου που εκρήγνυται

--- Άλλα

- Καμινέτα για τη συγκόλληση των μετάλλων και παρόμοια

- Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια

- Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια. Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή
ποδοκίνητοι

- Συλλογές από δύο τουλάχιστον είδη των παραπάνω διακρίσεων

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 μέχρι 8205, συσκευασμένα σε συλλογή για τη
λιανική πώληση

8205 59

8205 59 10

8205 59 30

8205 59 90

8205 60 00

8205 70 00

8205 80 00

8205 90 00

8206 00 00
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3,7

-- Οικιακής οικονομίας

8205 51 00

3,7

3,7

- Σφυριά και βαριές

8205 20 00

- Άλλα εργαλεία και συλλογές εργαλείων του χεριού (στα οποία περιλαμβάνονται και οι
γυαλοκόπτες με διαμάντι)

1,7

- Εργαλεία για τη διάτρηση ή το άνοιγμα σπειρωμάτων

8205 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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. Μέγκενες, αρμοσφιχτήρες και παρόμοια, άλλα από εκείνα που
αποτελούν εξαρτήματα ή μέρη μηχανών-εργαλείων. Αμόνια. Φορητά σιδηρουργικά καμίνια.
Τροχοί ακονίσματος με το σκελετό τους, χειροκίνητοι ή ποδοκίνητοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8205

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6132

2,7

2,7
2,7

2,7
2,7

--- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

--- Άλλα

- Συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με
θερμοσυμπίεση) των μετάλλων

-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

- Εργαλεία για κοίλανση, αποτύπωση ή σφράγιση

-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

-- Άλλα

- Εργαλεία για την κατασκευή εσωτερικών ή εξωτερικών σπειρωμάτων

8207 19 10

8207 19 90

8207 20

8207 20 10

8207 20 90

8207 30

8207 30 10

8207 30 90

8207 40

2,7

--- Εργαλεία για την κατασκευή εξωτερικών σπειρωμάτων

8207 40 30
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2,7

--- Εργαλεία για την άντληση

8207 40 10

-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

2,7

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

8207 19

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με εργαζόμενο μέρος από μεταλλοκεραμικές συνθέσεις

- Εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

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
περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από
συρματωτήρα με θερμοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8207 13 00

8207

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6133

-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 50 10

2,7

---- Άλλα

- Εργαλεία για την εσωτερική εξομάλυνση ή το άνοιγμα οπών

-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 50 90

8207 60

8207 60 10

8207 60 70

---- Για εργαζόμενο μέταλλο

2,7

2,7

---- Άλλα

8207 60 50

--- Εργαλεία για το άνοιγμα οπών

2,7

---- Για εργαζόμενο μέταλλο

8207 60 30

--- Εργαλεία για εσωτερική εξομάλυνση
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2,7

----- Από άλλες ύλες

8207 50 70

-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

2,7

----- Από χάλυβα για εργαλεία μεγάλης ταχύτητας τομής

8207 50 60

2,7

2,7

2,7

----- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

---- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος

--- Άλλα

--- Τρυπάνια για τις οικοδομές

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8207 50 50

8207 50 30

- Εργαλεία για τη διάτρηση

8207 50

-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8207 40 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6134

2,7
2,7
2,7

---- Φρέζες κοπής οδόντων

---- Άλλα

-- Άλλα

- Εργαλεία για την τόρνευση

8207 70 35

8207 70 38

8207 70 90

8207 80

-- Με εργαζόμενο μέρος από διαμάντι ή συσσωματωμένες σκόνες διαμαντιού

8207 90 10

--- Λεπίδες κατσαβιδιών
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- Άλλα εναλλασσόμενα εργαλεία

8207 90

8207 90 30

2,7

-- Άλλα

8207 80 90

-- Με εργαζόμενο μέρος από άλλες ύλες

2,7

--- Από άλλες ύλες

8207 80 19

2,7

2,7

2,7

--- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

8207 80 11

-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος

2,7

2,7

---- Φρέζες με ουρά (άκρο)

--- Από άλλες ύλες

--- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8207 70 31

8207 70 10

- Εργαλεία για τη διεύρυνση οπών (φρεζάρισμα)

8207 70

-- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων, με εργαζόμενο μέρος

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8207 60 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6135

2,7

----- Άλλα

8207 90 78

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές

- Για την κατεργασία των μετάλλων

- Για την κατεργασία του ξύλου

- Για συσκευές κουζίνας ή για μηχανές της βιομηχανίας τροφίμων

-- Μαχαίρια κυκλικά

-- Άλλα

- Για μηχανήματα γεωργικά, κηπουρικά ή δασικά

- Άλλα

Πλακίδια, βέργες, μύτες και παρόμοια αντικείμενα για εργαλεία, μη συναρμολογημένα, που
αποτελούνται από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

- Πλακίδια μετακινήσιμα

8208

8208 10 00

8208 20 00

8208 30

8208 30 10

8208 30 90

8208 40 00

8208 90 00

8209 00

8209 00 20
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2,7

----- Άλλα

8207 90 99

2,7

2,7

----- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

8207 90 91

---- Από άλλες ύλες

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Για τη μορφοποίηση (διαμόρφωση) των μετάλλων

---- Από κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις

--- Άλλα, με εργαζόμενο μέρος

--- Εργαλεία κοπής γραναζιών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8207 90 71

8207 90 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6136

Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, στα οποία
περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους

- Συλλογές

8211

8211 10 00

8,5
8,5
8,5
6,7
2,7

2,7
2,7
2,7

--- Μαχαίρια τραπεζιού με λαβή και λεπίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

--- Άλλα

-- Άλλα μαχαίρια με σταθερή λεπίδα

-- Μαχαίρια άλλα από εκείνα με σταθερή λεπίδα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα
μαχαίρια

-- Λεπίδες

-- Λαβές από κοινά μέταλλα

Ξυράφια και οι λεπίδες τους (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες)

- Ξυράφια

-- Ξυράφια ασφαλείας με λεπίδες που δεν αντικαθιστώνται

-- Άλλα

- Λεπίδες για ξυράφια ασφαλείας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ημιτελείς λεπίδες σε ταινίες

8211 91 30

8211 91 80

8211 92 00

8211 93 00

8211 94 00

8211 95 00

8212

8212 10

8212 10 10

8212 10 90

8212 20 00
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8,5

-- Μαχαίρια τραπεζιού με σταθερή λεπίδα

8211 91

- Άλλα

2,7

Μηχανικές συσκευές χειροκίνητες, βάρους 10 kg ή λιγότερο, που χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή, τη συσκευασία ή το σερβίρισμα των τροφίμων ή των ποτών

8210 00 00

8,5

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8209 00 80

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6137

2,7
2,7

- Χαρτοκόπτες, ανοιχτήρια επιστολών, ξυστήρια, ξύστρες για μολύβια και οι λεπίδες τους

- Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία
περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

- 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

- Συλλογές που περιέχουν τουλάχιστον ένα αντικείμενο επάργυρο, επίχρυσο ή επιπλατινωμένο

-- Που περιέχουν μόνο επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα αντικείμενα

8214 10 00

8214 20 00

8214 90 00

8215

8215 10

8215 10 20

4,7

-- Από ανοξείδωτο χάλυβα

-- Άλλα

8215 20 10

8215 20 90

-- Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

4,7

8,5

- Άλλες συλλογές

8215 20

8215 91 00

4,7

--- Άλλα

8215 10 80

- Άλλα

8,5

--- Από ανοξείδωτο χάλυβα

8215 10 30
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2,7

Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια
κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες). Εργαλεία και συλλογές εργαλείων για την περιποίηση
των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται και οι λίμες για τα νύχια)

8214

-- Άλλα

4,2

Ψαλίδια με δύο σκέλη και οι λεπίδες τους

8213 00 00

4,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλα μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8212 90 00

ΣΟ 2008

0

0

3

0

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6138

4,7

2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 83 - ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΥΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΑ ΜΕΤΑΛΛΑ

Λουκέτα, κλειδαριές και σύρτες (που λειτουργούν με κλειδί, με μυστικό συνδυασμό ή με
ηλεκτρισμό), από κοινά μέταλλα. Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων, που φέρουν κλειδαριά,
από κοινά μέταλλα. Κλειδιά για τα είδη αυτά, από κοινά μέταλλα

- Λουκέτα

- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για αυτοκίνητα οχήματα

- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για έπιπλα

- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες

8215 99 90

83

8301

8301 10 00

8301 20 00

8301 30 00

8301 40

2,7
2,7
2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

-- Άλλες κλειδαριές. Σύρτες

- Κλείστρα και συναρμογές κλείστρων που φέρουν κλειδαριά

- Μέρη

- Κλειδιά που παρουσιάζονται χωριστά

8301 40 19

8301 40 90

8301 50 00

8301 60 00

8301 70 00
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2,7

--- Κλειδαριές με κυλίνδρους

8301 40 11

-- Κλειδαριές των τύπων που χρησιμοποιούνται για πόρτες κτιρίων

8,5

--- Από ανοξείδωτο χάλυβα

8215 99 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8215 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6139

2,7
2,7

- Τροχίσκοι

- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για αυτοκίνητα οχήματα

8302 20 00

8302 30 00

2,7
2,7
2,7
2,7

2,7
2,7
2,7

-- Άλλα, για έπιπλα

-- Άλλα

- Κρεμάστρες τοίχου για ενδύματα και καπέλα, υποστηρίγματα και παρόμοια είδη

- Μηχανισμοί αυτόματου κλεισίματος για πόρτες

Χρηματοκιβώτια, πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια, κιβώτια και
κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα

- Χρηματοκιβώτια

- Πόρτες θωρακισμένες και χωρίσματα για θησαυροφυλάκια

- Κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοια είδη

8302 42 00

8302 49 00

8302 50 00

8302 60 00

8303 00

8303 00 10

8303 00 30

8303 00 90
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2,7

-- Για κτίρια

8302 41 00

- Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη

2,7

- Μεντεσέδες κάθε είδους (στους οποίους περιλαμβάνονται τα μάσκουλα και οι ρεζέδες)

8302 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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
αυτόματου κλεισίματος για πόρτες από κοινά μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8302

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6140

2,7
2,7
2,7

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, ταπετσιέριδες,
συσκευαστές), από κοινά μέταλλα

- Μηχανισμοί για το δέσιμο κινητών φύλλων ή για τα είδη ταξινόμησης

- Συνδετήρες συρραφής σε πλακέτες

- 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
ή παρόμοια, από κοινά μέταλλα. Καθρέφτες από κοινά μέταλλα

- Καμπάνες, κουδούνια, κύμβαλα και παρόμοια είδη

8305

8305 10 00

8305 20 00

8305 90 00

8306

8306 10 00

2,7
2,7

--- Από άλλα κοινά μέταλλα

- Κορνίζες για φωτογραφίες, εικόνες ή παρόμοια. Καθρέφτες

Σωλήνες εύκαμπτοι από κοινά μέταλλα, έστω και με τα εξαρτήματά τους

- Από σίδηρο ή χάλυβα

- Από άλλα κοινά μέταλλα

8306 29 90

8306 30 00

8307

8307 10 00

8307 90 00
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Ατελώς

--- Από χαλκό

8306 29 10

2,7

Ατελώς

-- Άλλα

8306 29

Ατελώς

-- Επάργυρα, επίχρυσα ή επιπλατινωμένα

8306 21 00

- Αγαλματίδια και άλλα είδη διακόσμησης

2,7

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 9403

8304 00 00

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6141

2,7

3,7
2,7
2,7

2,7
2,7

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

Πώματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα πώματα-στεφάνια, τα ελικωτά πώματα και τα πώματα
για τη ρύθμιση της ροής), καπάκια (σκεπάσματα), καπάκια (καψούλια) για φιάλες, πώματα βιδωτά
για βαρέλια, πλάκες πωμάτων, μολυβδοσφραγίδες και άλλα εξαρτήματα για τη συσκευασία, από
κοινά μέταλλα

- Πώματα-στεφάνια

- Άλλα

-- Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης ή επιπωμάτισης από μόλυβδο. Καπάκια (καψούλια) πωμάτισης
ή επιπωμάτισης από αλουμίνιο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 21 mm

-- Άλλα

Πλάκες με ενδείξεις, επιγραφές, διευθύνσεις και παρόμοιες πλάκες, αριθμοί, γράμματα και
διάφορα σήματα, από κοινά μέταλλα, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9405

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 καρβιδίων. Σύρματα και βέργες από συσσωματωμένες σκόνες κοινών μετάλλων για
επιμετάλλωση με ψεκασμό

- Ηλεκτρόδια επενδυμένα για συγκολλήσεις με βολταϊκό τόξο, από κοινά μέταλλα

-- Ηλεκτρόδια για συγκολλήσεις, που έχουν τον πυρήνα από σίδηρο ή χάλυβα, επενδυμένα με
πυρίμαχο υλικό

-- Άλλα

8308 90 00

8309

8309 10 00

8309 90

8309 90 10

8309 90 90

8310 00 00

8311

8311 10

8311 10 10

8311 10 90
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2,7

- Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος

8308 20 00

2,7

2,7

- Πόρπες με περόνη (αγκράφες), άγκιστρα και κόπιτσες

8308 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Κλείστρα, συναρμογές κλείστρων, πόρπες, πόρπες-κλείστρα, πόρπες με περόνη (αγκράφες),
άγκιστρα, κόπιτσες και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα, για ενδύματα, υποδήματα, καλύμματα,
δερμάτινα είδη ή για κάθε κατασκευή ή εξοπλισμό. Καψούλια σωληνωτά ή με σχιστό στέλεχος,
από κοινά μέταλλα. Χάντρες και πούλιες κομμένες, από κοινά μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8308

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6142

2,7

5,7
3,7
3,7
3,7

- Άλλα

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 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΚΑΙ ΜΕΡΗ
ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 84 - ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ, ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙΣ. ΜΕΡΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για
πυρηνικούς αντιδραστήρες

- Πυρηνικοί αντιδραστήρες (Ευρατόμ)

- Μηχανές και συσκευές για το διαχωρισμό ισοτόπων και τα μέρη τους (Ευρατόμ)

- Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβοληθεί (Ευρατόμ)

- Μέρη πυρηνικών αντιδραστήρων (Ευρατόμ)

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»

8311 90 00

XVI

84

8401

8401 10 00

8401 20 00

8401 30 00

8401 40 00

8402
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2,7

- Βέργες επενδυμένες και σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με φλόγα, από κοινά
μέταλλα

8311 30 00

- Ατμολέβητες

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Σύρματα παραγεμισμένα για συγκολλήσεις με ηλεκτρικό τόξο, από κοινά μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8311 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6143

2,7
2,7
2,7
2,7

2,7
2,7

2,7
2,7

-- Άλλοι ατμολέβητες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί λέβητες

--- Λέβητες με σωλήνες καπνού

--- Άλλοι

- Λέβητες με την ονομασία «υπερθερμαινόμενου νερού»

- Μέρη

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση, άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402

- Λέβητες

-- Από χυτοσίδηρο

-- Άλλοι

- Μέρη

-- Από χυτοσίδηρο

-- Άλλα

Βοηθητικές συσκευές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403 (π.χ. συσκευές εξοικονόμησης
θερμότητας, υπερθερμαντήρες, συσκευές καθαρισμού αιθάλης ή επανάκτησης αερίων).
Συμπυκνωτές ατμομηχανών

- Συσκευές βοηθητικές για λέβητες των κλάσεων 8402 ή 8403

8402 19

8402 19 10

8402 19 90

8402 20 00

8402 90 00

8403

8403 10

8403 10 10

8403 10 90

8403 90

8403 90 10

8403 90 90

8404

8404 10 00
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2,7

-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που δεν υπερβαίνει τους 45 t

8402 12 00

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Λέβητες με σωλήνες νερού, ωριαίας παραγωγής ατμού που υπερβαίνει τους 45 t

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8402 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6144

1,7

1,7

Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις
καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή
αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

- Συσκευές για την παραγωγή αερίων (αεραερίου ή υδραερίου), με ή χωρίς τις διατάξεις
καθαρισμού τους. Συσκευές παραγωγής ασετυλίνης και παρόμοιες συσκευές για την παραγωγή
αερίων, με τη μέθοδο του νερού, με ή χωρίς τις διατάξεις καθαρισμού τους

- Μέρη

Ατμοστρόβιλοι

- Στρόβιλοι για την προώθηση πλοίων

8405

8405 10 00

8405 90 00

8406

8406 10 00

2,7

--- Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών

--- Άλλοι

-- Με ισχύ εξόδου που δεν υπερβαίνει τα 40 MW

8406 81 10

8406 81 90

8406 82

2,7
2,7

---- Που υπερβαίνει τα 10 000 kW

--- Άλλοι

- Μέρη

8406 82 19

8406 82 90

8406 90
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2,7

---- Που δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW

8406 82 11

--- Ατμοστρόβιλοι νερού για τη λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών, με ισχύ

2,7

-- Με ισχύ εξόδου που υπερβαίνει τα 40 MW

8406 81

- Άλλοι στρόβιλοι

2,7

- Μέρη

8404 90 00

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Συμπυκνωτές ατμομηχανών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8404 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6145

Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

- Κινητήρες για αεροσκάφη

8407

8407 10 00

--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 325 cm³

8407 21 10

4,2
4,2

-- Άλλοι

--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 200 kW

8407 29

8407 29 20

8407 29 80

2,7

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει 50 cm³αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³

--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 125 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

8407 32

8407 32 10

8407 32 90
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2,7

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³

8407 31 00

2,7

4,2

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 30 kW

8407 21 99

- Κινητήρες με παλινδρομικό έμβολο των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των
οχημάτων του κεφαλαίου 87

4,2

---- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 30 kW

6,2

8407 21 91

--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 325 cm³

-- Εξωλέμβιου τύπου

8407 21

- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων

2,7

-- Άλλα

8406 90 90

1,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Πτερύγια και ρότορες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8406 90 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6146

- Άλλοι κινητήρες

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

8407 90

8407 90 10

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³

4,2

----- Που υπερβαίνει τα 1 500 cm³

8407 34 99

2,7

4,2

----- Που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm³

4,2

8407 34 91

---- Καινούργιοι με κυλινδρισμό

---- Μεταχειρισμένοι
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--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm³, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8705

8407 34 10

8407 34 30

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm³

8407 34

--- Άλλοι

2,7

--- Άλλοι

8407 33 90

2,7

2,7

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα των κλάσεων 8703, 8704 και 8705

8407 33 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm³

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8407 33

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6147

2,7

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 800 cm³, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8705

8407 90 50

Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή
ημιντίζελ)

- Κινητήρες για την προώθηση πλοίων

8408

8408 10

--- Άλλοι

8408 10 19

8408 10 26

---- Άλλοι

8408 10 24
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---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

--- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 22

--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW

-- Καινούργιοι, με ισχύ

--- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 11

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Ατελώς

4,2

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 kW

8407 90 90

-- Μεταχειρισμένοι

4,2

---- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 10 kW

8407 90 80

--- Άλλοι

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6148

---- Άλλοι

8408 10 39

---- Άλλοι

8408 10 49

---- Άλλοι

8408 10 59

8408 10 71

---- Άλλοι

8408 10 69
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---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

--- Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 61

--- Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 51

--- Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 41

--- Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

--- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 10 31

8408 10 28

ΣΟ 2008

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6149

---- Άλλοι

8408 10 89

---- Άλλοι

- Κινητήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση οχημάτων του κεφαλαίου 87

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: για χειροδηγούμενους γεωργικούς
ελκυστήρες της διάκρισης 8701 10, για αυτοκίνητα οχήματα της κλάσης 8703, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8704, με κινητήρα κυλινδρισμού κατώτερου των 2 500 cm³, για αυτοκίνητα
οχήματα της κλάσης 8705

8408 10 99

8408 20

8408 20 10

---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW
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4,2

4,2

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW

8408 20 37

8408 20 51

4,2

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

8408 20 35

--- Για άλλα οχήματα του κεφαλαίου 87, με ισχύ

4,2

---- Που δεν υπερβαίνει τα 50 kW

2,7

2,7

Ατελώς

2,7

Ατελώς

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8408 20 31

--- Για αγροτικούς ελκυστήρες και δασικούς ελκυστήρες με ρόδες, με ισχύ

-- Άλλοι

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

8408 10 91

--- Που υπερβαίνει τα 5 000 kW

---- Για πλοία της θαλάσσιας ναυσιπλοΐας των κλάσεων 8901 μέχρι 8906, για ρυμουλκά πλοία της
διάκρισης 8904 00 10 και πολεμικά πλοία της διάκρισης 8906 10 00

--- Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

---- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 10 81

8408 10 79

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6150

- Άλλοι κινητήρες

-- Για προώθηση σιδηροδρομικών οχημάτων

8408 90

8408 90 21

4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2
4,2

---- Που υπερβαίνει τα 15 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 30 kW

---- Που υπερβαίνει τα 30 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 kW

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW

---- Που υπερβαίνει τα 200 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 300 kW

---- Που υπερβαίνει τα 300 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kW

---- Που υπερβαίνει τα 500 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

---- Που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

---- Που υπερβαίνει τα 5 000 kW

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για κινητήρες των
κλάσεων 8407 ή 8408

8408 90 43

8408 90 45

8408 90 47

8408 90 61

8408 90 65

8408 90 67

8408 90 81

8408 90 85

8408 90 89

8409
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4,2

4,2

---- Που δεν υπερβαίνει τα 15 kW

--- Καινούργιοι, με ισχύ

--- Μεταχειρισμένοι

8408 90 41

8408 90 27

4,2

---- Που υπερβαίνει τα 200 kW

8408 20 99

-- Άλλοι

4,2

---- Που υπερβαίνει τα 100 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 200 kW

8408 20 57

4,2

4,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που υπερβαίνει τα 50 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 100 kW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8408 20 55

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6151

2,7

-- Άλλα

Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

8409 99 00

8410

4,5

4,5
4,5

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kW

- Μέρη, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ρυθμιστές

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

Στρόβιλοι δι' αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

8410 13 00

8410 90

8410 90 10

8410 90 90

8411

2,7

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 44 kN

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 44 kN αλλά δεν υπερβαίνει τα 132 kN

--- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 132 kN

8411 12 10

8411 12 30

8411 12 80
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2,7

-- Με ωθητική δύναμη που υπερβαίνει τα 25 kN

8411 12

- Συσκευές προώθησης διά στροβίλου

2,7

-- Με ωθητική δύναμη που δεν υπερβαίνει τα 25 kN

8411 11 00

3,2

4,5

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kW

8410 12 00

- Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως

4,5

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 000 kW

8410 11 00

- Στρόβιλοι και τροχοί, υδραυλικοί

2,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως για εμβολοφόρους κινητήρες με
ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

- Άλλα

- Κινητήρων για αεροσκάφη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8409 91 00

8409 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6152

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 3 730 kW

8411 22 80

4,1
4,1

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 5 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 20 000 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 20 000 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 50 000 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 50 000 kW

8411 82

8411 82 20

8411 82 60

8411 82 80

- Συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση

8412 10 00

2,7
2,7

-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

--- Υδραυλικά συστήματα

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8412 21

8412 21 20

8412 21 80

8412 29
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Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8412

- Κινητήρες υδραυλικοί

4,1

-- Άλλα

8411 99 00

2,2

2,7

-- Στροβίλων δι’ αντιδράσεως ή συσκευών προώθησης διά στροβίλου

8411 91 00

- Μέρη

4,1

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 5 000 kW

8411 81 00

4,1

2,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 730 kW

8411 22 20

- Άλλοι στρόβιλοι δι' αερίου

2,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 100 kW

8411 22

3,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 100 kW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8411 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6153

4,2

---- Άλλοι

8412 29 89

4,2

2,7
4,2

1,7
2,7
2,7

-- Άλλοι

- Άλλοι

-- Μηχανές υδρατμού ή άλλων ατμών

-- Άλλοι

- Μέρη

-- Για συσκευές προώθησης με αντίδραση, άλλες από τους στροβίλους με αντίδραση

-- Για κινητήρες υδραυλικούς

-- Άλλα

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών

8412 39 00

8412 80

8412 80 10

8412 80 80

8412 90

8412 90 20

8412 90 40

8412 90 80

8413

1,7
1,7

-- Άλλες

- Αντλίες χειροκίνητες, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8413 11 ή 8413 19

8413 19 00

8413 20 00
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1,7

-- Αντλίες για τη διανομή υγρών καυσίμων ή λιπαντικών, των τύπων που χρησιμοποιούνται στους
σταθμούς αυτοκινήτων ή τα συνεργεία

8413 11 00

- Αντλίες με μετρική διάταξη ή που είναι κατασκευασμένες για να φέρουν τέτοια διάταξη

4,2

-- Με ευθύγραμμη κίνηση (κύλινδροι)

8412 31 00

- Κινητήρες δι’' αέρος

4,2

4,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Κινητήρες ελαιοϋδραυλικοί

--- Άλλοι

--- Υδραυλικά συστήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8412 29 81

8412 29 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6154

1,7

1,7
1,7

- Αντλίες σκυροδέματος

- Άλλες παλινδρομικές ογκομετρικές αντλίες

-- Υδραυλικά συγκροτήματα

-- Αντλίες δοσιμετρικές

8413 40 00

8413 50

8413 50 20

8413 50 40

- Άλλες περιστρεφόμενες ογκομετρικές αντλίες

-- Υδραυλικά συγκροτήματα

8413 60

8413 60 20

8413 60 31

1,7

--- Άλλες

8413 50 80

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

--- Αντλίες με οδοντωτούς τροχούς

-- Άλλες

1,7

---- Άλλες

8413 50 69

1,7

1,7

1,7

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

8413 50 61

--- Αντλίες με έμβολο
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1,7

-- Άλλες

8413 30 80

-- Άλλες

1,7

-- Αντλίες εκτόξευσης

8413 30 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Αντλίες καυσίμων, λαδιού ή υγρού ψύξης για κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με
ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8413 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6155

1,7
1,7
1,7

---- Άλλες

--- Αντλίες με ελικοειδείς κοχλίες

--- Άλλες

- Άλλες φυγόκεντρες αντλίες

8413 60 69

8413 60 70

8413 60 80

8413 70

8413 70 45

------ Απλής ροής

----- Μονοκυψελικές

---- Αντλίες με ακτινωτούς τροχούς
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---- Αντλίες με τροχούς που φέρουν αγωγούς και αντλίες με πλάγιο αγωγό

--- Που υπερβαίνει τα 15 mm

--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 mm

1,7

1,7

1,7

-- Κυκλοφορητές κεντρικής θέρμανσης και θερμού νερού

8413 70 30

8413 70 35

1,7

--- Πολυκυψελικές

8413 70 29

-- Άλλες, με στόμιο αναπήδησης, με διάμετρο

1,7

--- Μονοκυψελικές

8413 70 21

-- Αντλίες βυθιζόμενες

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Αντλίες ελαιοϋδραυλικές

--- Αντλίες με ελάσματα

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8413 60 61

8413 60 39

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6156

1,7
1,7
1,7

------- Άλλες

------ Πολλαπλών ροών

----- Πολυκυψελικές

8413 70 59

8413 70 65

8413 70 75

1,7

----- Πολυκυψελικές

8413 70 89

1,7

-- Ανυψωτές υγρών

8413 82 00

- Αντλίες κενού

-- Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

8414 10

8414 10 20
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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

-- Άλλες

1,7

-- Ανυψωτών υγρών

8413 92 00

1,7

1,7

-- Αντλιών

8413 91 00

- Μέρη

1,7

-- Αντλίες

8413 81 00

- Άλλες αντλίες. Ανυψωτές υγρών

1,7

----- Μονοκυψελικές

8413 70 81

---- Άλλες φυγόκεντρες αντλίες

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------- Μονοκόμματες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8413 70 51

ΣΟ 2008

Δασμολόγιο της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6157

1,7
2,2

- Αεραντλίες, χειροκίνητες ή ποδοκίνητες

-- Αντλίες χειροκίνητες για ποδήλατα

-- Άλλες

- Συμπιεστές των τύπων που χρησιμοποιούνται στους ψυκτικούς εξοπλισμούς

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 0,4 kW

8414 20

8414 20 20

8414 20 80

8414 30

8414 30 20

2,2

-- Με παροχή ανά λεπτό που δεν υπερβαίνει τα 2 m³

-- Με παροχή ανά λεπτό που υπερβαίνει τα 2 m³

8414 40 10

8414 40 90
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-- Ανεμιστήρες τραπεζιού, εδάφους, τοίχων, οροφών, σκεπών ή παραθύρων, με ενσωματωμένο
ηλεκτρικό κινητήρα με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 125 W

3,2

2,2

- Αεροσυμπιεστές που είναι πάνω σε πλαίσιο με τροχούς και μπορούν να ρυμουλκηθούν

8414 40

8414 51 00

2,2

--- Άλλοι

8414 30 89

- Ανεμιστήρες

2,2

--- Ερμητικοί ή ημιερμητικοί

8414 30 81

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 0,4 kW

1,7

---- Άλλες

8414 10 89

2,2

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Αντλίες διάχυσης, αντλίες κρυοστατικές και αντλίες προσρόφησης

--- Άλλες

--- Αντλίες με περιστρεφόμενο έμβολο, αντλίες με έλασμα, αντλίες μοριακές και αντλίες Roots

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 10 81

8414 10 25

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6158

2,3
2,3
2,7

--- Φυγόκεντροι

--- Άλλοι

- Απορροφητήρες, στους οποίους η μεγαλύτερη οριζόντια πλευρά δεν υπερβαίνει τα 120 cm

- Άλλοι

8414 59 40

8414 59 80

8414 60 00

8414 80

2,2

--- Πολυκυψελικοί

8414 80 19
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2,2

---- Που υπερβαίνει τα 60 m³

8414 80 28

8414 80 73

--- Πολυαξονικοί

--- Μονοαξονικοί

2,2

2,2

---- Που υπερβαίνει τα 120 m³

8414 80 59

-- Αεροσυμπιεστές περιστροφικοί ογκομετρικοί

2,2

---- Που δεν υπερβαίνει τα 120 m³

8414 80 51

--- Που υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή

2,2

---- Που δεν υπερβαίνει τα 60 m³

8414 80 22

--- Που δεν υπερβαίνει τα 15 bar, με ωριαία παροχή

-- Αεροσυμπιεστές παλινδρομικοί ογκομετρικοί, με δυνατότητα παροχής υπερπίεσης

2,2

--- Μονοκυψελικοί

8414 80 11

-- Αεροσυμπιεστές με στρόβιλο

2,3

--- Αξονικοί

8414 59 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 59

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6159

2,2
2,2
2,2

2,2
2,7
2,7

---- Άλλοι

-- Άλλοι

- 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

- Για τοίχους ή για παράθυρα, που αποτελούν ένα μόνο σώμα ή του τύπου «split-system»
(διαιρούμενα συστήματα)

-- Που αποτελούν ένα μόνο σώμα

-- Διαιρούμενα σνστήματα («split-system»)

- Του τύπου εκείνων που χρησιμοποιούνται για πρόσωπα σε αυτοκίνητα

8414 80 78

8414 80 80

8414 90 00

8415

8415 10

8415 10 10

8415 10 90

8415 20 00

2,7
2,7
2,7

-- Άλλες, με ψυκτική διάταξη

-- Χωρίς ψυκτική διάταξη

- 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 διατάξεις

8415 82 00

8415 83 00

8415 90 00

8416
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2,7

-- Με ψυκτική διάταξη και βαλβίδα αντιστροφής του θερμικού κύκλου (αντιστρέψιμες αντλίες
θερμότητας)

8415 81 00

- Άλλες

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με κοχλίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8414 80 75

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6160

1,7
1,7
1,7

1,7

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

- Άλλοι καυστήρες, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μεικτοί καυστήρες

-- Αποκλειστικά αερίου, μονοκόμματοι, με ενσωματωμένο ανεμιστήρα και διάταξη ελέγχου

-- Άλλοι

- Εστίες αυτόματες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προθάλαμοί τους, οι μηχανικές σχάρες τους,
οι μηχανικές διατάξεις τους για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιες διατάξεις

- Μέρη

Κλίβανοι βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αποτεφρωτήρες, μη
ηλεκτρικοί

- Κλίβανοι για το ψήσιμο, το λιώσιμο ή άλλες θερμικές επεξεργασίες των ορυκτών ή μετάλλων

- Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

-- Κλίβανοι με σήραγγα

-- Άλλοι

- Άλλοι

-- Κλίβανοι για την αποτέφρωση των απορριμμάτων

-- Κλίβανοι με σήραγγα και σωληνωτοί κλίβανοι για το ψήσιμο κεραμικών προϊόντων

-- Άλλοι

- Μέρη

8416 20

8416 20 10

8416 20 90

8416 30 00

8416 90 00

8417

8417 10 00

8417 20

8417 20 10

8417 20 90

8417 80

8417 80 10

8417 80 20

8417 80 80

8417 90 00
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1,7

-- Άλλοι

8416 10 90

1,7

1,7

-- Με διάταξη για προσαρμοσμένο αυτόματο έλεγχο

8416 10 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Καυστήρες υγρών καυσίμων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8416 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6161

-- Άλλοι

8418 10 80

--- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l

8418 21 10

1,9

---- Εντοιχιζόμενα

8418 21 59

1,9
2,2

2,2
2,2

----- Που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 340 l

-- Άλλα

- Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου κιβωτίου, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 800 l

-- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 400 l

-- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 400 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 800 l

8418 21 99

8418 29 00

8418 30

8418 30 20

8418 30 80
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2,5

----- Που δεν υπερβαίνει τα 250 l

8418 21 91

---- Άλλα, με χωρητικότητα

2,5

---- Τύπου τραπεζιού

8418 21 51

--- Άλλα

-- Με συμπίεση

8418 21
1,5

1,9

-- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 340 l

8418 10 20

- Ψυγεία οικιακού τύπου

1,9

- Συνδυασμοί ψυγείων και καταψυκτών-διατηρητών που έχουν χωριστές εξωτερικές πόρτες

8418 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή του
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές
τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8418

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6162

2,2

-- Με χωρητικότητα που υπερβαίνει τα 250 l αλλά δεν υπερβαίνει τα 900 l

- Άλλα έπιπλα (κιβώτια, ντουλάπια, βιτρίνες, τραπέζια και παρόμοια έπιπλα) για την διατήρηση και
την έκθεση προϊόντων, που ενσωματώνουν εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους

8418 40 80

8418 50

2,2

--- Άλλα

8418 50 19

2,2

--- Άλλα

8418 50 99

-- Άλλα

8418 99
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-- Έπιπλα κατασκευασμένα για να δέχονται εξοπλισμό για την παραγωγή ψύχους

8418 91 00

2,2

2,2

-- Άλλα

8418 69 00

- Μέρη

2,2

-- Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις μηχανές και συσκευές τεχνητού κλίματος της κλάσης 8415

8418 61 00

- Άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους. Αντλίες θερμότητας

2,2

--- Καταψύκτες-διατηρητές, άλλοι από εκείνους των διακρίσεων 8418 30 και 8418 40

8418 50 91

-- Άλλα ψυκτικά έπιπλα

2,2

--- Για κατεψυγμένα προϊόντα

8418 50 11

-- Έπιπλα-βιτρίνες και έπιπλα-τραπέζια ψυκτικά (με ψυκτικό συγκρότημα ή ενσωματωμένο
εξατμιστήρα)

2,2

-- Με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 250 l

8418 40 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Έπιπλα καταψύκτες-διατηρητές τύπου ντουλαπιού, με χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τα 900 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8418 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6163

2,2
2,2

--- Εξατμιστές και συμπυκνωτές, άλλοι από αυτούς που προορίζονται για συσκευές οικιακής χρήσης

--- Άλλα

Συσκευές και διατάξεις, έστω και αν θερμαίνονται με ηλεκτρισμό (με εξαίρεση τους κλιβάνους και
τις άλλες συσκευές της κλάσης 8514), για την επεξεργασία υλών με μεθόδους που απαιτούν αλλαγή
της θερμοκρασίας, όπως η θέρμανση, το ψήσιμο, το καβούρδισμα, η απόσταξη, η διύλιση, η
αποστείρωση,η παστερίωση, ο κλιβανισμός, το στέγνωμα, η εξάτμιση, το ράντισμα, η συμπύκνωση ή
η ψύξη, άλλες από τις οικιακές συσκευές. Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης
ή συσσώρευσης

8418 99 10

8418 99 90

8419

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

-- Για γεωργικά προϊόντα

-- Για το ξύλο, τις χαρτόμαζες, τα χαρτιά ή χαρτόνια

-- Άλλοι

--- Άλλα τεχνουργήματα από κεραμευτική ύλη

--- Άλλοι

- Συσκευές για την απόσταξη ή διύλιση

- Διατάξεις εναλλαγής της θερμότητας

8419 31 00

8419 32 00

8419 39

8419 39 10

8419 39 90

8419 40 00

8419 50 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1736

- Αποστειρωτήρες ιατροχειρουργικοί ή εργαστηρίων

8419 20 00

- Στεγνωτήρες

2,6

-- Άλλοι

8419 19 00

Ατελώς

2,6

-- Για στιγμιαία θέρμανση, με αέριο

8419 11 00

- Θερμαντήρες νερού μη ηλεκτρικοί, στιγμιαίας θέρμανσης ή συσσώρευσης

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6164

1,7
2,4
2,4

1,7
1,7
1,7

-- Άλλες

--- Συσκευές και διατάξεις ψύξης με επαναφορά του νερού, όπου η θερμική εναλλαγή δεν
πραγματοποιείται μέσω τοιχώματος

--- Συσκευές και διατάξεις επιμετάλλωσης σε κενό

--- Άλλες

- Μέρη

-- Αποστειρωτήρων της διάκρισης 8419 20 00

-- Άλλα

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και κύλινδροι για τα
μηχανήματα αυτά

- Καλάνδρες και έλαστρα

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη χαρτοβιομηχανία

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία καουτσούκ ή πλαστικών υλών

8419 89

8419 89 10

8419 89 30

8419 89 98

8419 90

8419 90 15

8419 90 85

8420

8420 10

8420 10 10

8420 10 30

8420 10 50
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1,7

--- Άλλες

8419 81 80

1,7

Ατελώς

2,7

--- Εκχυλιστήρες και άλλες συσκευές για την παρασκευή καφέ και άλλων ζεστών ποτών

8419 81 20

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Για την παρασκευή ζεστών ποτών ή το ψήσιμο ή τη θέρμανση των τροφίμων

- Άλλες συσκευές και διατάξεις

- Συσκευές και διατάξεις για την υγροποίηση του αέρα ή άλλων αερίων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8419 81

8419 60 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6165

2,2
2,2

--- Άλλοι

-- Άλλα

Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες.
Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών ή αερίων

8420 91 80

8420 99 00

8421

-- Άλλες

--- Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, του τύπου αυτών που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια

--- Άλλες

8421 19

8421 19 20

8421 19 70

1,7
1,7

-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των ποτών, άλλων από το νερό

-- Για τη διήθηση των ορυκτών λαδιών στους κινητήρες που η ανάφλεξή τους γίνεται με ηλεκτρικούς
σπινθήρες ή με συμπίεση

8421 22 00

8421 23 00
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1,7

-- Για τη διήθηση ή το καθάρισμα των νερών

Ατελώς

8421 21 00

- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των υγρών

2,7

-- Σουρώστρες για ασπρόρουχα

8421 12 00

1,5

2,2

-- Συσκευές για τον αποχωρισμό της κρέμας του γάλακτος

8421 11 00

- Μηχανές και συσκευές φυγόκεντρες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες σουρώστρες

1,7

--- Από χυτοσίδηρο

8420 91 10

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Κύλινδροι

- Μέρη

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8420 91

8420 10 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6166

-- Άλλες

--- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα του αέρα

8421 39

8421 39 20

1,7
1,7

---- Με καταλυτική μέθοδο

---- Άλλες

8421 39 60

8421 39 90

Πλυντήρια πιάτων. Μηχανές και συσκευές για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα των φιαλών ή άλλων
δοχείων. Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, κλείσιμο, πωματισμό ή επικόλληση ετικετών
φιαλών, κουτιών, σάκων ή άλλων δοχείων, σωλήνων και ανάλογων περιεκτών. Μηχανές και
συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων και των
μηχανών και συσκευών για συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ). Μηχανές και συσκευές για
την εισαγωγή διοξειδίου του άνθρακα στα ποτά

8422
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1,7

-- Άλλα

8421 99 00

- Πλυντήρια πιάτων

1,7

-- Για φυγόκεντρες μηχανές και συσκευές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι φυγόκεντρες
σουρώστρες

8421 91 00

- Μέρη

1,7

---- Με μέθοδο ύγρανσης

1,7

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8421 39 40

--- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα άλλων αερίων

-- Φίλτρα εισόδου του αέρα για κινητήρες με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες ή με συμπίεση

- Συσκευές για τη διήθηση ή το καθάρισμα των αερίων

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8421 31 00

8421 29 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6167

1,7
1,7

1,7

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

- Μηχανές και συσκευές που χρησιμεύουν για τον καθαρισμό ή το στέγνωμα φιαλών ή άλλων
δοχείων

- Μηχανές και συσκευές για το γέμισμα, τον πωματισμό, το επιστόμισμα ή την επικόλληση ετικετών
σε φιάλες, κουτιά, σάκους ή άλλα δοχεία. Συσκευές και μηχανές για την εισαγωγή διοξειδίου του
άνθρακα στα ποτά

- Μηχανές και συσκευές για το περιτύλιγμα ή τη συσκευασία εμπορευμάτων (συμπεριλαμβανομένων
των μηχανών και συσκευών για τη συσκευασία σε θερμοσυρρικνούμενο φιλμ)

- Μέρη

-- Μηχανών για το πλύσιμο των πιατικών

-- Άλλα

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 cg ή λιγότερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά

- Ζυγαριές ζυγίσεως προσώπων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ζυγαριές βρεφών. Ζυγαριές
οικιακής χρήσεως

-- Ζυγαριές οικιακής χρήσεως

-- Άλλες

- Πλάστιγγες συνεχούς ζυγίσεως επί μεταφορέων

- Πλάστιγγες για σταθερά βάρη και ζυγαριές και πλάστιγγες για το σάκιασμα ή το μέτρημα των
δόσεων

8422 20 00

8422 30 00

8422 40 00

8422 90

8422 90 10

8422 90 90

8423

8423 10

8423 10 10

8423 10 90

8423 20 00

8423 30 00
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1,7

-- Άλλες

8422 19 00

- Άλλες συσκευές και όργανα ζυγίσεως

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Οικιακού τύπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8422 11 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6168

1,7
1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7
1,7

--- Συσκευές και όργανα για το ζύγισμα και την επικόλληση ενδεικτικών ταινιών (ετικετών) των
προσυσκευασμένων προϊόντων

--- Ζυγαριές καταστημάτων

--- Άλλες

-- Με δυνατότητα που υπερβαίνει τα 30 kg αλλά δεν υπερβαίνει τα 5 000 kg

--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι σταθμισμένοι διαλογείς

--- Άλλες

-- Άλλες

- Σταθμά για κάθε ζυγαριά. Μέρη συσκευών ή οργάνων ζυγίσεως

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

- Πυροσβεστήρες, έστω και γεμάτοι

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 21 kg

-- Άλλοι

- Πιστόλια εξακοντίσεως που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα ή ατμό και παρόμοιες συσκευές

8423 81 30

8423 81 50

8423 81 90

8423 82

8423 82 10

8423 82 90

8423 89 00

8423 90 00

8424

8424 10

8424 10 20

8424 10 80

8424 20 00
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1,7

--- Όργανα ελέγχου με προκαθορισμένο βάρος, με αυτόματο μηχανισμό, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι σταθμισμένοι διαλογείς

8423 81 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με δυνατότητα που δεν υπερβαίνει τα 30 kg

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8423 81

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6169

1,7

---- Που υπερβαίνει τα 7,5 kW

8424 30 09

1,7
1,7
1,7

----- Άλλες

-- Άλλες

- Μέρη

8424 81 99

8424 89 00

8424 90 00
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1,7

1,7

----- Ψεκαστήρες υγρού ή σκόνης σχεδιασμένοι για να φέρονται ή να έλκονται από ελκυστήρες

---- Άλλες

---- Συσκευές φορητές

8424 81 91

8424 81 30

--- Συσκευές ποτίσματος

8424 81 10

--- Άλλες

-- Για τη γεωργία ή την κηπουρική

8424 81

1,7

1,7

--- Άλλες

8424 30 90

- Άλλες συσκευές

1,7

--- Με πιεσμένο αέρα

8424 30 10

-- Άλλες μηχανές και συσκευές

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW

--- Άλλες, με ισχύ κινητήρα

--- Εφοδιασμένες με σύστημα θέρμανσης

-- Συσκευές καθαρισμού με νερό, με ενσωματωμένο κινητήρα

- Μηχανές και συσκευές που εκσφενδονίζουν άμμο, ατμό και παρόμοιες συσκευές εκσφενδονίσεως

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8424 30 05

8424 30 01

8424 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6170

--- Άλλα

8425 19 80

--- Με κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικό σπινθήρα ή με συμπίεση

--- Άλλα

8425 39 30

8425 39 90

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Ανυψωτήρες σταθεροί αυτοκινήτων για συνεργεία

-- Άλλοι γρύλοι εν γένει, υδραυλικοί

-- Άλλοι

8425 41 00

8425 42 00

8425 49 00
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Ατελώς

-- Άλλα

8425 39

- Γρύλοι εν γένει

Ατελώς

-- Με ηλεκτρικό κινητήρα

8425 31 00

Ατελώς

Ατελώς

--- Που χρησιμοποιούνται με το χέρι, με αλυσίδα

8425 19 20

- Άλλα βαρούλκα. Εργάτες

Ατελώς

-- Άλλα

8425 19

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ηλεκτρικό κινητήρα

- Πολύσπαστα

Πολύσπαστα. Βαρούλκα και εργάτες. Γρύλοι εν γένει

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8425 11 00

8425

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6171

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Γερανογέφυρες που κινούνται πάνω σε ελαστικούς τροχούς και τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη
μετατόπιση υλικών

-- Άλλα

- Γερανοί με πυργίσκο

- Γερανοί πάνω σε γερανογέφυρες-πυλώνες

8426 12 00

8426 19 00

8426 20 00

8426 30 00

Ατελώς

-- Άλλες

8426 49 00

Ατελώς
Ατελώς

--- Υδραυλικοί γερανοί για το φόρτωμα ή το ξεφόρτωμα οχήματος

--- Άλλες

-- Άλλες

Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που είναι εφοδιασμένα
με διάταξη ανυψώσεως

- Τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα με ηλεκτρικό κινητήρα

8426 91 10

8426 91 90

8426 99 00

8427

8427 10
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Ατελώς

-- Που είναι κατασκευασμένες για να συναρμολογούνται πάνω σε οδικό όχημα

8426 91

- Άλλες μηχανές και συσκευές

Ατελώς

-- Πάνω σε ελαστικούς τροχούς

8426 41 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Κυλιόμενες γερανογέφυρες και κυλιόμενοι δοκοί, πάνω σε σταθερά υποθέματα

- Κυλιόμενες γερανογέφυρες, κυλιόμενοι δοκοί, γερανογέφυρες-πυλώνες, γερανογέφυρες και
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών

Ναυτικά βαρούλκα φορτώσεως. Γερανοί και γερανοί πάνω σε συρματόσχοινο. Κυλιόμενες
γερανογέφυρες, γερανογέφυρες-πυλώνες για την εκφόρτωση ή μετακίνηση, γερανογέφυρες,
τροχοφόρα φορεία-αρπάγες για τη μετατόπιση υλικών και τροχοφόρα φορεία-γερανοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8426 11 00

8426

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6172

4,5

-- Άλλα

- Άλλα τροχοφόρα φορεία αυτοπροωθούμενα

8427 10 90

8427 20

4,5
4

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Άλλα τροχοφόρα φορεία

Άλλες μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη μετακίνηση (π.χ.
ανελκυστήρες, μηχανικές σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι)

- Ανελκυστήρες και αναβατήρες φορτίου

-- Ηλεκτρικοί

-- Άλλοι

- Συσκευές για την ανύψωση ή μεταφορά, που λειτουργούν με πιεσμένο αέρα

-- Ειδικά κατασκευασμένες για γεωργική χρήση

8427 20 90

8427 90 00

8428

8428 10

8428 10 20

8428 10 80

8428 20

8428 20 30

Ατελώς

--- Άλλες

8428 20 98
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- Άλλες συσκευές για την ανύψωση, μεταφορά ή μεταγωγή, με συνεχή λειτουργία, για εμπορεύματα

Ατελώς

--- Για προϊόντα χύμα

8428 20 91

-- Άλλες

4,5

--- Άλλα

8427 20 19

Ατελώς

4,5

--- Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας κάθε είδους

8427 20 11

-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο

4,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ανερχόμενα σε ύψος 1 m ή περισσότερο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8427 10 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6173

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες, με ταινία ή ιμάντα

-- Άλλες

--- Για τη μεταφορά ή μεταγωγή με κυλίνδρους

--- Άλλες

- Μηχανικές σκάλες και κυλιόμενα πεζοδρόμια

- Εναέριοι σιδηρόδρομοι (στους οποίους περιλαμβάνονται και τα εναέρια καθίσματα και οι
μεταφορείς-ελκυστήρες χιονοδρόμων). Μηχανισμοί έλξης για οδοντωτούς σιδηρόδρομους

- Άλλες μηχανές και συσκευές

-- Μηχανές με κυλιόμενο σύστημα: κυλιόμενες επιφάνειες για τη μεταφορά προϊόντων, τη φόρτωση,
τη διακίνηση, κλπ. πλινθωμάτων, όγκων, κορμών ή πρισμάτων, ράβδων και πλακών

8428 33 00

8428 39

8428 39 20

8428 39 90

8428 40 00

8428 60 00

8428 90

8428 90 30

Ατελώς
Ατελώς

---- Μηχανικές συσκευές φόρτωσης και περισυλλογής

---- Άλλοι

8428 90 91

8428 90 95
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Ατελώς

---- Άλλοι

8428 90 79

--- Άλλοι

Ατελώς

---- Κατασκευασμένοι για να σύρονται από αγροτικό ελκυστήρα

8428 90 71

--- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για γεωργική χρήση

-- Άλλες

Ατελώς

-- Άλλες, με κάδο

8428 32 00

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ειδικά κατασκευασμένες για ορυχεία που βρίσκονται σε βάθος ή για άλλες υπόγειες εργασίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8428 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6174

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Ισοπεδωτήρες

- Αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρόμων)

- Συμπιεστές και οδοστρωτήρες

8429 19 00

8429 20 00

8429 30 00

8429 40

Ατελώς

-- Συμπιεστές

8429 40 90

Ατελώς
Ατελώς

---- Φορτωτές με ερπύστριες

---- Άλλοι

8429 51 91

8429 51 99
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--- Φορτωτές ειδικά κατασκευασμένοι για ορυχεία βάθους ή άλλες υπόγειες εργασίες

8429 51 10

--- Άλλοι

-- Φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές μετωπικής φόρτωσης

8429 51

Ατελώς

Ατελώς

--- Άλλοι

8429 40 30

- Μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές

Ατελώς

--- Οδοστρωτήρες μηχανικής προώθησης με δονήσεις

8429 40 10

-- Οδοστρωτήρες

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ερπύστριες

- Μπουλντόζες και πλάγιες μπουλντόζες (angledozers)

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, αναμοχλευτήρες (αποξέστες
δρόμων), μηχανικά φτυάρια, εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτές-φτυαριστές, συμπιεστές και
οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8429 11 00

8429

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Άλλα

Άλλες μηχανές και συσκευές για χωματισμό, ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή, συμπίεση,
εξόρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή μέταλλα. Πασαλομπήχτες και μηχανές εκρίζωσης πασάλων.
Εκχιονιστήρες

- Πασαλομπήχτες και μηχανές για την εκρίζωση των πασάλων

- Εκχιονιστήρες

8429 52 90

8429 59 00

8430

8430 10 00

8430 20 00

Ατελώς

-- Άλλες

8430 39 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές, αυτοπροωθούμενες

8430 49 00

8430 50 00

Ατελώς

-- Άλλες

8430 69 00
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Ατελώς

-- Μηχανές και συσκευές για τη συσσώρευση ή τη συμπίεση

8430 61 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές, μη αυτοπροωθούμενες

Ατελώς

-- Αυτοπροωθούμενες

8430 41 00

- Άλλες μηχανές γεώτρησης εν γένει

Ατελώς

-- Αυτοπροωθούμενες

8430 31 00

- Εκβραχιστήρες, μηχανές κατεδάφισης και μηχανές για το σκάψιμο των σηράγγων ή των στοών

Ατελώς

--- Εκσκαφείς με ερπύστριες

8429 52 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηχανήματα στα οποία η επάνω κατασκευή μπορεί να κάνει περιστροφή 360°

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8429 52

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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Ατελώς

-- Άλλα

--- Για μηχανές έλασης της διάκρισης 8428 90 30

--- Άλλα

8431 39

8431 39 10

8431 39 70

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Μέρη μηχανών γεώτρησης εν γένει, των διακρίσεων 8430 41 ή 8430 49

-- Άλλα

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- 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 των
αθλητικών γηπέδων

- Άροτρα

-- Με υνία

8431 43 00

8431 49

8431 49 20

8431 49 80

8432

8432 10

8432 10 10
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Ατελώς

-- Λεπίδες για μπουλντόζες ή πλάγιες μπουλντόζες (angledozers)

8431 42 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Καδίσκοι, κάδοι, κάδοι-λήπτες, φτυάρια, αρπάγες και λαβίδες

8431 41 00

- Για μηχανές ή συσκευές των κλάσεων 8426, 8429 ή 8430

Ατελώς

-- Για ανελκυστήρες, αναβατήρες φορτίου ή μηχανικές σκάλες

8431 31 00

Ατελώς

4

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8427

8431 20 00

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8428

Ατελώς

- Για μηχανές ή συσκευές της κλάσης 8425

8431 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές ή συσκευές των
κλάσεων 8425 μέχρι 8430

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8431

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6177

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Αναμοχλευτήρες και καλλιεργητικές μηχανές

--- Βολοκόποι

--- Τσάπες με κινητήρα

--- Άλλα

- Μηχανήματα σποράς, φύτευσης και μεταφύτευσης

8432 29 10

8432 29 30

8432 29 50

8432 29 90

8432 30

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

-- Μηχανήματα φύτευσης και μεταφύτευσης

- Μηχανήματα διασκορπισμού κοπριάς και διανομής λιπασμάτων

-- Ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων

-- Άλλα

- Άλλες μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις

- Μέρη

8432 30 19

8432 30 90

8432 40

8432 40 10

8432 40 90

8432 80 00

8432 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1750

Ατελώς

--- Ακριβείας, με κεντρικό μηχανισμό εντολών

8432 30 11

-- Μηχανήματα σποράς

Ατελώς

-- Άλλα

8432 29

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Βολοκόποι με δίσκο (κονιορτοποιητές)

- Βολοκόποι (σβάρνες), αναμοχλευτήρες, καλλιεργητικές μηχανές, εκριζωτές, τσάπες, σκαλιστήρια
και εργαλεία διβολίσματος

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8432 21 00

8432 10 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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-- Άλλες

8433 19

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

------ Εξοπλισμένο με κάθισμα

------ Άλλο

----- Άλλο

--- Χωρίς κινητήρα

8433 19 51

8433 19 59

8433 19 70

8433 19 90

----- Αυτοπροωθούμενο

---- Άλλο

---- Ηλεκτρικό

Ατελώς

Ατελώς

---- Άλλες

8433 11 90

8433 19 10

Ατελώς

----- Άλλες

8433 11 59

--- Με κινητήρα

Ατελώς

----- Εξοπλισμένες με κάθισμα

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8433 11 51

---- Αυτοπροωθούμενες

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1751

--- Ηλεκτρικές

8433 11 10

--- Άλλες

-- Με κινητήρα, στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο

- Κουρευτικές μηχανές χόρτου

Μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό των γεωργικών
προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές. Κουρευτικές
μηχανές χόρτου και μηχανές-δρεπάνια. Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή
άλλων γεωργικών προϊόντων, άλλες από τις μηχανές και συσκευές της κλάσης 8437

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8433 11

8433

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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-- Μηχανές-δρεπάνια με κινητήρα

8433 20 10

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

---- Άλλες

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές κοπής χόρτων

-- Μηχανές για ανακίνηση χόρτου για ξήρανση

-- Άλλες

- Πιεστήρια για άχυρα ή χορτονομές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πιεστήρια περισυλλογής

-- Πιεστήρια περισυλλογής

-- Άλλα

8433 20 59

8433 20 90

8433 30

8433 30 10

8433 30 90

8433 40

8433 40 10

8433 40 90

-- Μηχανές για τη συγκομιδή ριζών ή κονδύλων

--- Μηχανές για τη συγκομιδή της πατάτας

8433 53

8433 53 10
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Ατελώς

-- Άλλες μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

8433 52 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Θεριζοαλωνιστικές μηχανές

8433 51 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή. Μηχανές και συσκευές για το αλώνισμα

Ατελώς

---- Στις οποίες η διάταξη κοπής περιστρέφεται σε οριζόντιο επίπεδο

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8433 20 51

--- Κατασκευασμένες για να έλκονται ή να φέρονται από ελκυστήρες

-- Άλλες

- Μηχανές-δρεπάνια, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε
ελκυστήρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8433 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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Ατελώς
Ατελώς

--- Μηχανές για την αποκοπή του κορμού από τη ρίζα και μηχανές για τη συγκομιδή ζαχαροτεύτλων

--- Άλλες

-- Άλλες

8433 53 30

8433 53 90

8433 59

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

1,7
1,7

---- Άλλες

--- Μηχανές συγκομιδής σταφυλιών

--- Άλλες

- Μηχανές για το καθάρισμα ή τη διαλογή αυγών, φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων

- Μέρη

Αρμεχτικές μηχανές και μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

- Αρμεχτικές μηχανές

- Μηχανές και συσκευές γαλακτοκομίας

- Μέρη

Πιεστήρες και πιεστήρια, πατητήρια και ανάλογες μηχανές και συσκευές για την παρασκευή
κρασιού, μηλίτη, χυμών φρούτων ή παρόμοιων ποτών

- Μηχανές και συσκευές

- Μέρη

8433 59 19

8433 59 30

8433 59 80

8433 60 00

8433 90 00

8434

8434 10 00

8434 20 00

8434 90 00

8435

8435 10 00

8435 90 00
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Ατελώς

---- Αυτοκινούμενες

8433 59 11

--- Συλλεκτικές-κοπτικές

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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- Μηχανές και συσκευές για την παραγωγή των τροφών ή τροφικών μειγμάτων για ζώα

8436 10 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές

-- Για τη δασοκομία

8436 80

8436 80 10

1,7

--- Άλλες

8436 80 99

Μηχανές για 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

- Μηχανές για το καθάρισμα, τη διαλογή ή το κοσκίνισμα των σπόρων ή των οσπρίων

8437

8437 10 00
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1,7

-- Άλλα

8436 99 00

1,7

1,7

-- Για μηχανές ή συσκευές πτηνοτροφίας

8436 91 00

- Μέρη

1,7

--- Αυτόματες ποτίστρες

8436 80 91

-- Άλλες

1,7

-- Άλλες

8436 29 00

1,7

1,7

-- Εκκολαπτήρες και αναθρεπτήρες

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8436 21 00

- Μηχανές και συσκευές για την πτηνοτροφία, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι εκκολαπτήρες και
αναθρεπτήρες

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8436

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6182

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

- Μηχανές και συσκευές για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική, τη μπισκοτοποιία ή την παρασκευή
ζυμαρικών

-- Για την αρτοποιία, τη ζαχαροπλαστική ή την μπισκοτοποιία

-- Για την παρασκευή ζυμαρικών

- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροπλαστική ή για την παρασκευή κακάου ή σοκολάτας

- Μηχανές και συσκευές για τη ζαχαροποιία

- Μηχανές και συσκευές για τη ζυθοποιία

- Μηχανές και συσκευές για την κατεργασία κρεάτων

- Μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία φρούτων ή λαχανικών

- Άλλες μηχανές και συσκευές

-- Για την επεξεργασία και παρασκευή καφέ ή τσαγιού

8438 10

8438 10 10

8438 10 90

8438 20 00

8438 30 00

8438 40 00

8438 50 00

8438 60 00

8438 80

8438 80 10

1,7
1,7
1,7

--- Για την παρασκευή ή κατασκευή ποτών

--- Άλλες

- Μέρη

8438 80 91

8438 80 99

8438 90 00
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1,7

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 λαδιών ή
λιπών

8438

-- Άλλες

1,7

- Μέρη

8437 90 00

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλες μηχανές και συσκευές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8437 80 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6183

1,7
1,7

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή του χαρτιού ή του χαρτονιού

- Μηχανές και συσκευές για την τελική επεξεργασία του χαρτιού ή του χαρτονιού

8439 20 00

8439 30 00

1,7

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- 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

- Μηχανές και συσκευές

-- Διπλωτικές

-- Μηχανές για τη συγκέντρωση και ταξινόμηση φύλλων

-- Ραπτικές ή συρραπτικές

-- Συγκολλητικές

-- Άλλες

- Μέρη

8439 91 10

8439 91 90

8439 99

8439 99 10

8439 99 90

8440

8440 10

8440 10 10

8440 10 20

8440 10 30

8440 10 40

8440 10 90

8440 90 00
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1,7

-- Μηχανών ή συσκευών για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

8439 91

- Μέρη

1,7

- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή πολτού από ινώδεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη

8439 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8439

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6184

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7

-- Κόπτες-περιτυλίκτες

-- Κόπτες κατά μήκος ή εγκάρσια

-- Περικοπτήρες χαρτιού με μία λεπίδα

-- Περικοπτήρες χαρτιού με τρεις λεπίδες

-- Άλλες

- Μηχανές για την κατασκευή σάκων, σακιδίων ή φακέλων

- Μηχανές για την κατασκευή κουτιών, κιβωτίων, σωλήνων, τυμπάνων ή παρόμοιων δοχείων, με
τρόπο άλλο από τη χύτευση

- Μηχανές για το καλούπωμα των ειδών από χαρτόμαζα, χαρτί ή χαρτόνι

- Άλλες μηχανές και συσκευές

- Μέρη

-- Μηχανών κοπής

-- Άλλα

8441 10 10

8441 10 20

8441 10 30

8441 10 40

8441 10 80

8441 20 00

8441 30 00

8441 40 00

8441 80 00

8441 90

8441 90 10

8441 90 90
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1,7

- Μηχανές κοπής

8441 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Άλλες μηχανές και συσκευές για την κατεργασία της χαρτόμαζας του χαρτιού ή του χαρτονιού, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές κοπής κάθε τύπου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8441

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6185

- Μηχανές, συσκευές και υλικό

-- Μηχανές στοιχειοθέτησης με τη μέθοδο της φωτογράφησης

8442 30

8442 30 10

- Μέρη αυτών των μηχανών, συσκευών ή υλικού

- 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)

8442 40 00

8442 50

1,7
1,7
1,7
1,7

--- Για ανάγλυφη εκτύπωση

--- Για επίπεδη εκτύπωση

--- Άλλα

-- Άλλα

8442 50 21

8442 50 23

8442 50 29

8442 50 80
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1,7

--- Άλλες

8442 30 99

-- Με τυπογραφικές παραστάσεις

1,7

--- Για τη χύτευση ή τη στοιχειοθετηση τυπογραφικών στοιχείων (π.χ. λινοτυπικές, μονοτυπικές,
διατυπικές), με ή χωρίς διάταξη χύτευσης

Ατελώς

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8442 30 91

-- Άλλες

Μηχανές, συσκευές και υλικά (άλλα από τις μηχανές-εργαλεία των κλάσεων 8456 μέχρι 8465) για
την παρασκευή ή κατασκευή των πλακών για την εκτύπωση εικόνων, πλακών πινάκων, κυλίνδρων ή
άλλων οργάνων εκτύπωσης. 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)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8442

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6186

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

----- Που υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm αλλά δεν υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm

----- Που υπερβαίνουν τα 74 × 107 cm

--- Άλλες

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, που τροφοδοτούνται με πηνία, με εξαίρεση τις
μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, τυπογραφικές, άλλες από εκείνες που τροφοδοτούνται με
πηνία, με εξαίρεση τις μηχανές και συσκευές φλεξογραφικές

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, φλεξογραφικές

8443 13 35

8443 13 39

8443 13 90

8443 14 00

8443 15 00

8443 16 00
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1,7

----- Που δεν υπερβαίνουν τα 52 × 74 cm

8443 13 31

---- Καινούργιες, για φύλλα διαστάσεων

---- Μεταχειρισμένες

1,7

-- Άλλες μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset)

8443 13

8443 13 10

1,7

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης ¨οφσετ (offset) γραφείου, που τροφοδοτούνται με φύλλα όφσετ
διαστάσεων 22 x 36 cm ή λιγότερο όταν δεν είναι διπλωμένα

8443 12 00

--- Που τροφοδοτούνται με φύλλα

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, όφσετ (offset), που τροφοδοτούνται με πηνία

- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων
εκτύπωσης της κλάσης 8442

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και άλλων οργάνων
εκτύπωσης της κλάσης 8442. Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής, μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω
και σε συνδυασμό. Μέρη και εξαρτήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 11 00

8443

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6187

1,7

--- Για χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών

--- Άλλες

8443 19 40

8443 19 70

--- Μηχανές αντιγραφής και αποστολής φαξ, ικανές να αντιγράφουν, κατ’ ανώτατο όριο, 12 σελίδες
ανά λεπτό σε μονοχρωμία, με ή χωρίς λειτουργία εκτυπωτή

8443 31 10

--- Τηλεομοιοτυπικές συσκευές

8443 32 30
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Ατελώς

--- Εκτυπωτές

8443 32 10

--- Άλλες

Ατελώς

-- Άλλες, ικανές να συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

8443 32

Ατελώς

---- Άλλες

8443 31 99

6

---- Μηχανές αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια
συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

8443 31 91

--- Άλλες

-- Μηχανές και συσκευές που πραγματοποιούν δύο ή περισσότερες από τις ακόλουθες λειτουργίες:
εκτύπωση, αντιγραφή ή διαβίβαση στοιχείων με τη χρήση τηλεομοιοτυπίας, που μπορούν να
συνδέονται με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών ή με δίκτυο

8443 31

Ατελώς

1,7

--- Για εκτύπωση των υφαντικών υλών

8443 19 20

- Άλλοι εκτυπωτές, μηχανές αντιγραφής και μηχανές τηλεομοιοτυπίας, έστω και σε συνδυασμό

1,7

-- Άλλες

8443 19

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, ηλιογραφικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 17 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6188

---- Άλλες αντιγραφικές μηχανές με ενσωματωμένο οπτικό σύστημα

---- Άλλες

-- Άλλες

--- Μηχανές αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια
συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

8443 32 93

8443 32 99

8443 39

8443 39 10

--- Άλλες

8443 39 90

--- Για μηχανές της διάκρισης 8443 19 40

8443 91 10

1,7

---- Άλλα

8443 91 99
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1,7

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8443 91 91

--- Άλλα

-- Μέρη και εξαρτήματα μηχανών και συσκευών εκτύπωσης μέσω πλακών πινάκων, κυλίνδρων και
άλλων οργάνων εκτύπωσης της κλάσης 8442

8443 91

1,7

2,2

---- Άλλα

8443 39 39

- Μέρη και εξαρτήματα

3

---- Με οπτικό σύστημα

Ατελώς

6

2,2

8443 39 31

--- Άλλες συσκευές φωτοαντιγραφής

6

---- Μηχανές αντιγραφής με σάρωση του πρωτοτύπου και εκτύπωση των αντιγράφων με τη βοήθεια
συσκευής ηλεκτροστατικής εκτύπωσης

8443 32 91
Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6189

Ατελώς

1,7
1,7

--- Άλλα

Μηχανές για τη νηματοποίηση (με διέλαση μέσω φιλιέρας), τον εφελκυσμό, την ύφανση ή τον
τεμαχισμό των συνθετικών ή τεχνητών υφαντικών υλών

- Μηχανές για τη νηματοποίηση

- Άλλες

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 8446 ή 8447

8443 99 90

8444 00

8444 00 10

8444 00 90

8445

1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7

-- Κτενίσματος (ξάντρες)

-- Πάγκοι με αξονίσκους

-- Άλλες

- Μηχανές για νηματοποίηση των υφαντικών υλών

- Μηχανές για τη σύζευξη ή τη συστροφή των υφαντικών υλών

-- Για τη σύζευξη των υφαντικών υλών

-- Για τη συστροφή των υφαντικών υλών

8445 12 00

8445 13 00

8445 19 00

8445 20 00

8445 30

8445 30 10

8445 30 90
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1,7

-- Λαναρίσματος (λανάρια)

8445 11 00

- Μηχανές για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών

Ατελώς

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8443 99 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8443 99

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6190

Αργαλειοί για ύφανση

- Για υφάσματα με πλάτος που δεν υπερβαίνει τα 30 cm

8446

8446 10 00

1,7
1,7

-- Άλλοι

- 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

8446 29 00

8446 30 00

8447

1,7

1,7
1,7

--- Με ραμφοειδή βελόνα

--- Άλλα

-- Με κύλινδρο διαμέτρου που υπερβαίνει τα 165 mm

--- Με ραμφοειδή βελόνα

--- Άλλα

- Αργαλειοί για πλέξιμο ευθύγραμμοι. Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο

8447 11 10

8447 11 90

8447 12

8447 12 10

8447 12 90

8447 20
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1,7

-- Με κύλινδρο διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 165 mm

8447 11

- Αργαλειοί για πλέξιμο κυκλικοί

1,7

-- Με κινητήρα

8446 21 00

- Για υφάσματα με πλάτος που υπερβαίνει τα 30 cm, με σαΐτες

1,7

- Άλλες

8445 90 00

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές για την περιτύλιξη σε πηνία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ανέμες) ή για το
ξετύλιγμα των υφαντικών υλών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8445 40 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6191

1,7
1,7
1,7

-- Αργαλειοί-αλυσίδες (αλυσωτοί), στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αργαλειοί τύπου Raschel.
Μηχανές για ράψιμο-πλέξιμο

-- Άλλα

- Άλλα

Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447 (π.χ.
ρατιέρες, μηχανικές διατάξεις Jacquard, διακοπής του υφαδιού και του στημονιού, μηχανισμοί
αλλαγής σαϊτών). Τεμάχια ξεχωριστά και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται
αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές της κλάσης αυτής ή των κλάσεων 8444, 8445,
8446 ή 8447 (π.χ. αξονίσκοι, πτερύγια, επενδύσεις λαναριών, χτένια, βέργες, φιλιέρες, σαΐτες,
μιτάρια και πλαίσια αυτών, βελόνες, πλατίνες, άγκιστρα)

8447 20 20

8447 20 80

8447 90 00

8448

1,7
1,7

-- Άλλες

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8444 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

8448 19 00

8448 20 00

1,7

1,7
1,7

-- Μηχανών για την προπαρασκευή των υφαντικών υλών, άλλα από τις επενδύσεις λαναριών

-- Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους, δακτύλιοι και δρομείς

--- Αξονίσκοι και τα πτερύγιά τους

--- Δακτύλιοι και δρομείς

8448 32 00

8448 33

8448 33 10

8448 33 90
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1,7

-- Επενδύσεις λαναριών

8448 31 00

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8445 ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

1,7

-- Ρατιέρες (μηχανισμοί ύφανσης) και μηχανικές διατάξεις Jacquard. Μηχανισμοί για τον περιορισμό,
τη διάτρηση και την αντιγραφή των χαρτονιών. Μηχανές για το θηλύκωμα των χαρτονιών μετά τη
διάτρηση

8448 11 00

- Μηχανές και συσκευές βοηθητικές των μηχανών των κλάσεων 8444, 8445, 8446 ή 8447

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6192

1,7

-- Άλλα

8448 49 00

1,7
1,7

--- Άλλα

-- Άλλα

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

8448 51 90

8448 59 00

8449 00 00

8450

3
2,6

---- Τοποθέτησης των ρούχων από επάνω

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

8450 11 19

8450 11 90
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3

---- Τοποθέτησης των ρούχων από μπροστά

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg

-- Μηχανές εντελώς αυτόματες

8450 11 11

8450 11

1,7

--- Πλατίνες

8448 51 10

- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

1,7

-- Πλατίνες, βελόνες και άλλα είδη που συμμετέχουν στο σχηματισμό των βρόχων

8448 51

- Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών, μηχανών ή συσκευών της κλάσης 8447 ή των βοηθητικών
μηχανών ή συσκευών τους

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Χτένια, μιτάρια και πλαίσια μιταριών

- Μέρη και εξαρτήματα των αργαλειών για ύφανση ή των βοηθητικών μηχανών ή συσκευών τους

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8448 42 00

8448 39 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6193

2,2
2,7

- Μηχανές με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 10 kg

- Μέρη

Μηχανές και συσκευές (άλλες από τις μηχανές της κλάσης 8450) 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 κατασκευή
καλυμμάτων δαπέδων, όπως ο λινοτάπητας (linoleum). Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, το
δίπλωμα, το κόψιμο σε σχήματα ή το οδοντώματα των υφασμάτων

- Μηχανές για το στεγνό καθάρισμα

8450 20 00

8450 90 00

8451

8451 10 00

2,2

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που υπερβαίνει τα 6 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 10 kg

-- Άλλες

- Μηχανές και πρέσες σιδερώματος, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες σταθεροποίησης

8451 21 90

8451 29 00

8451 30

2,2
2,2

--- Που δεν υπερβαίνει τα 2 500 W

--- Που υπερβαίνει τα 2 500 W

8451 30 10

8451 30 30
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2,2

--- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 6 kg

8451 21 10

-- Που θερμαίνονται με ηλεκτρισμό, με ισχύ

2,2

-- Με χωρητικότητα η καθεμία, σε στεγνά ασπρόρουχα, που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

8451 21

- Μηχανές στεγνώματος

2,7

-- Άλλες

8450 19 00

2,2

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες μηχανές, με ενσωματωμένη φυγόκεντρη σουρώστρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8450 12 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6194

2,2
2,2

2,2
2,2
2,2
2,2

- Μηχανές για το πλύσιμο, τη λεύκανση ή τη βαφή

- Μηχανές για την περιτύλιξη, το ξετύλιγμα, δίπλωμα, κόψιμο σε σχήματα ή οδοντώματα των
υφασμάτων

- Άλλες μηχανές και συσκευές

-- Μηχανές για την επικάλυψη των υφασμάτων και άλλων υποθεμάτων που προορίζονται για την
κατασκευή καλυμμάτων δαπέδων, όπως από λινοτάπητα (linoleum) κλπ.

-- Μηχανές για το κολλάρισμα ή το τελείωμα

-- Άλλες

- Μέρη

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα,
βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτομηχανές. Βελόνες για ραπτομηχανές

- Ραπτομηχανές οικιακού τύπου

8451 40 00

8451 50 00

8451 80

8451 80 10

8451 80 30

8451 80 80

8451 90 00

8452

8452 10

9,7

--- Άλλες

8452 10 19
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5,7

--- Ραπτομηχανές με αξία κατά μονάδα (χωρίς να περιλαμβάνονται και τα πλαίσια, τα τραπέζια ή τα
έπιπλα) ανώτερη των 65 EUR

8452 10 11

-- Ραπτομηχανές που βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας, στις οποίες η κεφαλή
ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα. Κεφαλές ραπτομηχανών, που
βελονίζουν αποκλειστικά στο σημείο της μασουρίστρας και ζυγίζουν το ανώτερο 16 kg χωρίς
κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8451 30 80

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6195

-- Άλλες ραπτομηχανές και άλλες κεφαλές ραπτομηχανών

8452 10 90

3,7

2,7
2,7
2,7
2,7

1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7

-- Άλλες

- Βελόνες για ραπτομηχανές

-- Με επίπεδο στέλεχος από τη μια πλευρά

-- Άλλα

- Έπιπλα, βάσεις και καλύμματα για ραπτομηχανές και τα μέρη τους

- 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

- Μηχανές και συσκευές για την παρασκευή, τη δέψη ή την κατεργασία των δερμάτων γενικά

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή ή επιδιόρθωση των υποδημάτων

- Άλλες μηχανές και συσκευές

- 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

- Αναγωγείς για τη μετατροπή του χυτοσίδηρου σε χάλυβα

- Μήτρες χελωνών και κουτάλες χυτηρίου

8452 29 00

8452 30

8452 30 10

8452 30 90

8452 40 00

8452 90 00

8453

8453 10 00

8453 20 00

8453 80 00

8453 90 00

8454

8454 10 00

8454 20 00
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3,7

-- Αυτόματες μονάδες

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8452 21 00

- Άλλες ραπτομηχανές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6196

1,7

- Μέρη

Έλαστρα μετάλλων και κύλινδροι αυτών

- Έλαστρα για σωλήνες

8454 90 00

8455

8455 10 00

- Κύλινδροι ελάστρων

-- Από χυτοσίδηρο

8455 30

8455 30 10

2,7
2,7
2,7

--- Κύλινδροι ψυχρής έλασης

-- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

- Άλλα μέρη

8455 30 39

8455 30 90

8455 90 00
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2,7

--- Κύλινδροι θερμής έλασης. Κύλινδροι με στήριγμα θερμής και ψυχρής έλασης

8455 30 31

-- Από χάλυβα σφυρηλατημένο

2,7

-- Έλαστρα για ψυχρή έλαση

8455 22 00

2,7

2,7

-- Έλαστρα για θερμή έλαση και έλαστρα συνδυασμένα για θερμή και ψυχρή έλαση

8455 21 00

- Άλλα έλαστρα

1,7

-- Άλλες

8454 30 90

2,7

1,7

-- Μηχανές για τη χύτευση μετάλλων υπό πίεση

8454 30 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές για τη χύτευση (σε τύπους) μετάλλων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8454 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6197

3,5

- Που λειτουργούν με υπερήχους

- Που λειτουργούν με ηλεκτροδιάβρωση

8456 20 00

8456 30

3,5
3,5
3,5

2,7
2,7
2,7

2,7
2,7

--- Άλλες

-- Άλλες

- Άλλες

Κέντρα μονάδων επεξεργασίας, μηχανές σταθερής θέσης και μηχανές πολλαπλών θέσεων, για την
κατεργασία των μετάλλων

- Κέντρα μονάδων επεξεργασίας

-- Κέντρα οριζόντιας επεξεργασίας

-- Άλλα

- Μηχανές σταθερής θέσης

- Μηχανές πολλαπλών θέσεων

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

8456 30 19

8456 30 90

8456 90 00

8457

8457 10

8457 10 10

8457 10 90

8457 20 00

8457 30

8457 30 10

8457 30 90
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3,5

--- Μηχανές διάβρωσης διά σύρματος

8456 30 11

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

4,5

- Που λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων

8456 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

Μηχανές-εργαλεία που εργάζονται αφαιρώντας κάθε ύλη και λειτουργούν με λέιζερ (laser) ή άλλη
δέσμη φωτός ή φωτονίων, με υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με ηλεκτροχημικές μεθόδους, με
δέσμες ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση πλάσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8456

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6198

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Κέντρα τόρνευσης

8458 11 20

2,7

2,7
2,7
2,7

--- Άλλοι

-- Άλλοι

--- Τόρνοι παράλληλοι

--- Τόρνοι αυτόματοι

--- Άλλοι

8458 11 80

8458 19

8458 19 20

8458 19 40

8458 19 80
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2,7

---- Πολλών ατράκτων

8458 11 49

2,7
2,7
2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

--- Κέντρα τόρνευσης

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8458 91

8458 91 20

8458 91 80

8458 99 00

- Άλλοι τόρνοι

2,7

---- Μίας ατράκτου

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8458 11 41

--- Τόρνοι αυτόματοι

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

- Τόρνοι οριζόντιοι

Τόρνοι (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τόρνευσης) που λειτουργούν με αφαίρεση
μετάλλου

8458 11

8458

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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- Μονάδες επεξεργασίας με ολισθητήρες

8459 10 00

2,7

-- Άλλες

8459 29 00

1,7
1,7

- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης της εσωτερικής επιφάνειας

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

8459 40

8459 40 10

8459 40 90

2,7

-- Άλλες

8459 59 00

2,7
2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

--- Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

--- Άλλες

8459 61

8459 61 10

8459 61 90

- Άλλες μηχανές εκγλυφής

2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459 51 00
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1,7

-- Άλλες

8459 39 00

- Μηχανές εκγλυφής, σε υποστήριγμα

1,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8459 31 00

- Άλλες μηχανές ομαλοποίησης-εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας

2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8459 21 00

- Άλλες μηχανές διάτρησης

Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μονάδες επεξεργασίας με οδηγούς) για διάτρηση,
διαμόρφωση οπών, φρεζάρισμα, εσωτερική ή εξωτερική ελικοτόμηση μεταλλικών ειδών με
αφαίρεση μετάλλου, εκτός από τόρνους (συμπεριλαμβανομένων και των κέντρων τορνεύσεως) της
κλάσης 8458

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8459

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6200

2,7
2,7

--- Άλλες

- 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 ή των
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων με τη βοήθεια μυλόπετρων, λειαντικών ή προϊόντων
γυαλίσματος, άλλες από τις μηχανές κοπής ή τελειώματος των οδοντωτών τροχών της κλάσης 8461

8459 69 90

8459 70 00

8460

2,7
2,7
2,7

---- Άκεντρες κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εξωτερικών επιφανειών

---- Άλλες

--- Άλλες

8460 21 15

8460 21 19

8460 21 90
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2,7

---- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών

--- Για κυλινδρικές επιφάνειες

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460 21 11

8460 21

2,7

-- Άλλες

8460 19 00

- Άλλες μηχανές για τη διόρθωση, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες
μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm

2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460 11 00

- Μηχανές για τη διόρθωση των επίπεδων επιφανειών, στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν
από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση τουλάχιστον 0,01 mm

2,7

--- Μηχανές εκγλυφής των εργαλείων

8459 69 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8459 69

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6201

2,7
2,7

---- Άλλες

--- Άλλες

8460 29 19

8460 29 90

1,7
1,7

2,7
1,7

- Μηχανές για το γυάλισμα ή το ξύσιμο

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

- Άλλες

-- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση
τουλάχιστον 0,01 mm

-- Άλλες

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 ή κεραμομεταλλουργικών
συνθέσεων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Μέγκενες για λιμάρισμα και μηχανές εντομής

- Μηχανές ενστίξεως

8460 40

8460 40 10

8460 40 90

8460 90

8460 90 10

8460 90 90

8461

8461 20 00

8461 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1774

1,7

-- Άλλες

8460 39 00

1,7

1,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8460 31 00

- Μηχανές για το ακόνισμα

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Κυλινδρικές μηχανές λείανσης (ρεκτιφιέ) εσωτερικών επιφανειών

--- Για κυλινδρικές επιφάνειες

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8460 29 11

8460 29

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6202

1,7

-- Άλλες

- Μηχανές κοπής ή τελειώματος οδοντωτών τροχών

8461 30 90

8461 40

2,7

---- Άλλες

8461 40 19

1,7

---- Άλλες

8461 40 39

1,7

--- Άλλες

- Μηχανές για το πριόνισμα ή το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος

8461 40 90

8461 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1775

2,7

---- Άλλες

8461 40 79

-- Μηχανές για το πριόνισμα

2,7

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8461 40 71

--- Στις οποίες η ρύθμιση της θέσης σε καθέναν από τους άξονες μπορεί να γίνει με προσέγγιση
τουλάχιστον 0,01 mm

-- Μηχανές τελειώματος οδοντωτών τροχών

1,7

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8461 40 31

--- Κοπής άλλων οδοντωτών τροχών

2,7

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8461 40 11

--- Κοπής κυλινδρικών οδοντωτών τροχών

-- Μηχανές κοπής οδοντωτών τροχών

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8461 30 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6203

1,7
1,7
2,7

2,7
1,7

--- Άλλες

-- Μηχανές για το κόψιμο κατά τεμάχια σε ορισμένο μήκος

- 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)
κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως, διπλώσεως, ισιώματος, πλανίσματος, ψαλιδίσματος, ανοίγματος
οπών με πάτημα ή ροκανίσματος εν γένει των μετάλλων. Πρέσες για την επεξεργασία των μετάλλων
ή των μεταλλικών καρβιδίων, άλλες από εκείνες που αναφέρονται παραπάνω

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) σφυρηλάτησης ή αποτύπωσης, σφύρες κάθε
είδους

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

-- Άλλες

8461 50 19

8461 50 90

8461 90 00

8462

8462 10

8462 10 10

8462 10 90

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 29 10

---- Υδραυλικές

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1776

-- Άλλες

8462 29

8462 29 91

--- Άλλες

8462 21 80

--- Άλλες

2,7

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 21 10

1,7

1,7

2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 21

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) κυλινδρικής ή τοξοειδούς κάμψεως,
διπλώσεως, ισιώματος ή πλανίσματος

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για πριόνισμα κυκλικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8461 50 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6204

-- Άλλες

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 39

8462 39 10

1,7

---- Άλλες

8462 39 99

1,7
1,7

--- Άλλες

-- Άλλες

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

--- Άλλες

8462 41 90

8462 49

8462 49 10

8462 49 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1777

--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που
δεματοποιούν παλιοσίδερα

8462 91 10

--- Άλλες

-- Υδραυλικές πρέσες

8462 91

2,7

2,7

--- Για την κατεργασία των επίπεδων προϊόντων

8462 41 10

- Άλλες

2,7

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 41

- 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

1,7

---- Υδραυλικές

1,7

2,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8462 39 91

--- Άλλες

-- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

- Μηχανές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πρέσες) ψαλιδίσματος, άλλες από τις μηχανές που
συνδυάζουν τις λειτουργίες ανοίγματος οπών με πάτημα και ψαλιδίσματος

---- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8462 31 00

8462 29 98

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6205

-- Άλλες

--- Πρέσες για τη μορφοποίηση σε τύπους των μεταλλικών σκονών με φρύξη και πρέσες που
δεματοποιούν παλιοσίδερα

8462 99

8462 99 10

2,7
2,7
2,7
2,7

- Πάγκοι για την έλκυση των ράβδων, σωλήνων, ειδών με καθορισμένη μορφή, συρμάτων ή
παρόμοιων

-- Πάγκοι για την έλκυση των συρμάτων

-- Άλλοι

- Μηχανές για την εκτέλεση εξωτερικού ή εσωτερικού σπειρώματος με κύλισμα ή έλαση

- Μηχανές για την κατεργασία των μετάλλων με μορφή σύρματος

- Άλλες

Μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία της πέτρας, των κεραμευτικών προϊόντων, του
σκυροδέματος, του αμιαντοτσιμέντου ή παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την κατεργασία σε ψυχρή
κατάσταση γυαλιού

- Μηχανές πριονίσματος

- Μηχανές για το τρόχισμα ή το γυάλισμα

8463 10

8463 10 10

8463 10 90

8463 20 00

8463 30 00

8463 90 00

8464

8464 10 00

8464 20
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2,7

Άλλες μηχανές-εργαλεία για την κατεργασία των μετάλλων ή κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων,
που εργάζονται χωρίς να αφαιρούν ύλη

8463

-- Για την κατεργασία γυαλιού

2,7

---- Άλλες

8462 99 90

2,2

2,7

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

8462 99 50

--- Άλλες

2,7

---- Άλλες

8462 91 90

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Με αριθμητικό σύστημα ελέγχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8462 91 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6206

2,2
2,2
2,2

2,2
2,2

2,7
2,7

--- Άλλων

-- Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων

-- Άλλες

- Άλλες

-- Για την κατεργασία κεραμικών προϊόντων

-- Άλλες

Μηχανές-εργαλεία (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για το κάρφωμα, θηλύκωμα,
συγκόλληση ή με άλλο τρόπο συναρμολόγηση) για την κατεργασία του ξύλου, του φελλού, του
κόκαλου, του σκληρυμένου καουτσούκ, των σκληρών πλαστικών υλών ή παρόμοιων σκληρών υλών

- Μηχανές που μπορούν να πραγματοποιούν διάφορους τύπους επεξεργασιών, χωρίς αλλαγή
εργαλείων μεταξύ των επεξεργασιών αυτών

-- Με μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ καθε εργασίας

-- Χωρίς μετακίνηση του αντικειμένου με το χέρι μεταξύ κάθε εργασίας

8464 20 19

8464 20 20

8464 20 95

8464 90

8464 90 20

8464 90 80

8465

8465 10

8465 10 10

8465 10 90

2,7
2,7
2,7

--- Μηχανές πριονίσματος με πριονοκορδέλα

--- Μηχανές πριονίσματος με δισκοπρίονα

--- Άλλες

-- Μηχανές λείανσης ή πλανίσματος. Μηχανές εκγλυφής της εσωτερικής επιφάνειας ή ράβδωσης

8465 91 10

8465 91 20

8465 91 90

8465 92 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1779

2,7

-- Μηχανές πριονίσματος

8465 91

- Άλλες

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Γυαλιών οπτικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8464 20 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6207

2,7

2,7
2,7

-- Μηχανές για το σχίσιμο, το κόψιμο ή το ξετύλιγμα

-- Άλλες

--- Τόρνοι

--- Άλλες

Μέρη και εξαρτήματα που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές
των κλάσεων 8456 μέχρι 8465, 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 μηχανέςεργαλεία. Φορείς εργαλείων για εργαλεία ή συλλογές εργαλείων του χεριού, όλων των τύπων

- Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης

8465 96 00

8465 99

8465 99 10

8465 99 90

8466

8466 10

1,2
1,2

---- Άλλοι

-- Συρματοσύρτες με αυτόματη ελευθέρωση

- Διατάξεις που συγκρατούν τα τεμάχια για επεξεργασία

8466 10 38

8466 10 80

8466 20
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1,2

---- Για τόρνους

8466 10 31

--- Άλλοι

--- Μανδρέλια, λαβίδες και υποδοχές τρυπανιών

1,2

2,7

-- Μηχανές διάτρησης ή εντομής

8465 95 00

8466 10 20

2,7

-- Μηχανές τοξοειδούς κάμψεως ή συναρμολόγησης

8465 94 00

-- Φορείς εργαλείων

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηχανές για το τρόχισμα, την επεξεργασία με κίσηρη ή τη στίλβωση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8465 93 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6208

1,2
1,2

--- Άλλες

- Διατάξεις διαιρετικές και άλλες ειδικές διατάξεις που συναρμολογούνται πάνω στις μηχανέςεργαλεία

8466 20 98

8466 30 00

1,2
1,2
1,2
1,2

--- Άλλα

-- Για μηχανές της κλάσης 8465

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλα

-- Για μηχανές των κλάσεων 8456 μέχρι 8461

-- Για μηχανές των κλάσεων 8462 ή 8463

Εργαλεία που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα, υδραυλικά ή με ενσωματωμένο κινητήρα
(ηλεκτρικό ή μη ηλεκτρικό), για εργασία με το χέρι

8466 91 95

8466 92

8466 92 20

8466 92 80

8466 93 00

8466 94 00

8467

1,7
1,7

-- Περιστροφικά (έστω και κρουστικά)

--- Για την κατεργασία των μετάλλων

--- Άλλα

8467 11

8467 11 10

8467 11 90
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1,2

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8466 91 20

- Με συμπιεσμένο αέρα

1,2

-- Για μηχανές της κλάσης 8464

8466 91

- Άλλα

1,2

1,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για τόρνους

-- Άλλες

-- Διατάξεις επεξεργασίας και τα σύνολα των τυποποιημένων εξαρτημάτων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8466 20 91

8466 20 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6209

--- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8467 21 10

2,7

--- Κυκλικά πριόνια

--- Άλλα

-- Άλλες

--- Του τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατεργασία των υφαντικών υλών

8467 22 30

8467 22 90

8467 29

8467 29 10

2,7
2,7

------ Ακονιστικές μηχανές διαμόρφωσης

------ Λειαντικές μηχανές με ιμάντες

8467 29 53

2,7

8467 29 51

----- Ακονιστικές και λειαντικές μηχανές

---- Άλλα

---- Που λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1782

2,7

--- Εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια

8467 22 10

8467 29 30

2,7

-- Πριόνια και εργαλεία κοπής κορμών σε τεμάχια

8467 22

--- Άλλα

2,7

---- Άλλα

8467 21 99

2,7

2,7

---- Ηλεκτροαντλίες

2,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8467 21 91

--- Άλλα

-- Εργαλεία διάτρησης κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα περιστροφικά

- Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8467 21

8467 19 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6210

2,7
2,7
2,7

----- Πλάνες

----- Μεγάλα ψαλίδια κοπής φρακτών, ψαλίδια κοπής χορτοτάπητα

----- Άλλα

8467 29 70

8467 29 80

8467 29 90

1,7

-- Άλλα

8467 89 00

1,7
1,7

2,2
2,2
2,2
2,2

-- Εργαλείων που λειτουργούν με συμπιεσμένο αέρα

-- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση με διάφορους τρόπους, έστω και με ικανότητα να
κόβουν, άλλες από εκείνες της κλάσης 8515. Μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο, για
την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο)

- Καμινευτήρες που οδηγούνται με το χέρι

- Άλλες μηχανές και συσκευές που λειτουργούν με αέριο

- Άλλες μηχανές και συσκευές

- Μέρη

Γραφομηχανές εκτός από τους εκτυπωτές της κλάσης 8443 και μηχανές για την επεξεργασία
κειμένου

8467 92 00

8467 99 00

8468

8468 10 00

8468 20 00

8468 80 00

8468 90 00

8469 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1783

1,7

-- Αλυσοπριόνων

8467 91 00

- Μέρη

1,7

-- Αλυσοπρίονα

8467 81 00

- Άλλα εργαλεία

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8467 29 59

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6211

Υπολογιστικές μηχανές και μηχανές τσέπης για την καταγραφή, αναπαραγωγή και ένδειξη
πληροφοριών με υπολογιστική δυνατότητα. Λογιστικές μηχανές, μηχανές αποτύπωσης ταχυδρομικών
τελών σε φάκελα αλληλογραφίας, μηχανές εκδόσεως εισιτηρίων και παρόμοιες μηχανές, που
περιλαμβάνουν και διάταξη υπολογισμού. Ταμειομηχανές

- Υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές που μπορούν να λειτουργούν χωρίς εξωτερική πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας και μηχανές τσέπης που περιλαμβάνουν υπολογιστική διάταξη και μπορούν να
καταγράφουν, αναπαράγουν και εμφανίζουν πληροφορίες

8470

8470 10 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Άλλες υπολογιστικές μηχανές

- Αριθμητικά ταμεία

- Άλλες

Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες (στοιχεία) αυτών. Μαγνητικές ή
οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των πληροφοριών σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη
μορφή και μηχανές επεξεργασίας των πληροφοριών αυτών, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

8470 29 00

8470 30 00

8470 50 00

8470 90 00

8471

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1784

Ατελώς

-- Που φέρουν όργανο αποτύπωσης

8470 21 00

- Άλλες υπολογιστικές μηχανές ηλεκτρονικές

2,5

-- Άλλες

8469 00 99

Ατελώς

2,3

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ηλεκτρικές

- Άλλες

- Μηχανές για την επεξεργασία των κειμένων

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8469 00 91

8469 00 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6212

Ατελώς

- Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών, φορητές, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg
και που περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, ένα πληκτρολόγιο και μία
οθόνη

8471 30 00

Ατελώς
Ατελώς

- Μονάδες εισόδου ή εξόδου που μπορούν να περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης

-- Πληκτρολόγια

-- Άλλες

- Μονάδες μνήμης

-- Μονάδες μνήμης κεντρικές

8471 60

8471 60 60

8471 60 70

8471 70

8471 70 20

8471 70 50

8471 70 30

Ατελώς

- Μονάδες επεξεργασίας εκτός από εκείνες των κωδικών 8471 41 ή 8471 49, που φέρουν ή όχι στο
ίδιο περίβλημα έναν ή δύο από τους επόμενους τύπους μονάδων: μονάδα μνήμης, μονάδα εισόδου
και μονάδα εξόδου

8471 50 00

----- Μονάδες μνήμης σε σκληρούς δίσκους

---- Άλλους
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---- Οπτικούς (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μαγνητοοπτικοί)

--- Μονάδες μνήμης σε δίσκους

-- Άλλες

Ατελώς

-- Άλλες, που διατίθενται με τη μορφή συστημάτων

8471 49 00

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

-- Που περιλαμβάνουν, στο ίδιο περίβλημα, τουλάχιστον μία κεντρική μονάδα επεξεργασίας, σε
συνδυασμό ή μη με μία κεντρική μονάδα εισόδου και μία μονάδα εξόδου

8471 41 00

- Άλλες αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6213

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

2
2,2

--- Άλλες

- Άλλες μονάδες αυτόματων μηχανών επεξεργασίας πληροφοριών

- Άλλες

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, συσκευές για το ξύσιμο των μολυβιών, συσκευές για το
τρύπημα ή τη σύνδεση εγγράφων)

- Πολύγραφοι

- 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

- Άλλα

-- Μηχανές διαλογής, μέτρησης και συσκευασίας σε κυλίνδρους των κερμάτων

-- Αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές

-- 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 8469 μέχρι 8472

8471 70 98

8471 80 00

8471 90 00

8472

8472 10 00

8472 30 00

8472 90

8472 90 10

8472 90 30

8472 90 70

8473
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Ατελώς

--- Μονάδες μνήμης σε μαγνητικές ταινίες

8471 70 80

2,2

Ατελώς

2,2

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8471 70 70

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6214

Ατελώς

-- Άλλα

8473 10 90

Ατελώς
Ατελώς

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

--- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8471

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8472

8473 29 10

8473 29 90

8473 30

8473 30 20

8473 30 80

8473 40

--- Για μηχανές της διάκρισης 8472 90 30
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Ατελώς

-- Άλλα

8473 29

Ατελώς

Ατελώς

--- Άλλα

8473 21 90

8473 40 11

Ατελώς

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8473 21 10

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

Ατελώς

-- Για τις ηλεκτρονικές υπολογιστικές μηχανές των διακρίσεων 8470 10, 8470 21 ή 8470 29

8473 21

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8470

3

--- Άλλα

8473 10 19

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για μηχανές της διάκρισης 8469 00 10

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχανών της κλάσης 8469

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8473 10 11

8473 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6215

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξίσου για μηχανές δύο ή
περισσοτέρων από τις κλάσεις 8469 μέχρι 8472

-- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

-- Άλλα

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

- Μηχανές και συσκευές για τη διαλογή, το κοσκίνισμα, το διαχωρισμό ή το πλύσιμο

- Μηχανές και συσκευές για το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό ή την κονιοποίηση

-- Ορυκτών υλών των τύπων που χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία

-- Άλλες

8473 50

8473 50 20

8473 50 80

8474

8474 10 00

8474 20

8474 20 10

8474 20 90

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Μηχανές για την ανάμειξη ορυκτών υλών με πίσσα

-- Άλλες

--- Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή τη μάλαξη ορυκτών υλών των τύπων που
χρησιμοποιούνται στην κεραμική βιομηχανία

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές

8474 32 00

8474 39

8474 39 10

8474 39 90

8474 80
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Ατελώς

-- Μπετονιέρες και συσκευές για το ανακάτεμα του τσιμέντου

8474 31 00

- Μηχανές και συσκευές για την ανάμειξη ή μάλαξη

Ατελώς

-- Άλλα

8473 40 80

Ατελώς

3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8473 40 18

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6216

Ατελώς
Ατελώς

- Μέρη

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

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
τεχνουργημάτων από γυαλί

- Μηχανές για τη συναρμολόγηση των λαμπτήρων, σωλήνων ή λυχνιών ραδιοφωνίας, ηλεκτρικών ή
ηλεκτρονικών, ή των λαμπτήρων για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας), που φέρουν
γυάλινο περίβλημα

8474 90

8474 90 10

8474 90 90

8475

8475 10 00

1,7
1,7

-- Άλλες

- Μέρη

Μηχανές αυτόματες πωλήσεως προϊόντων (π.χ. πωλητές γραμματοσήμων, τσιγάρων, τροφίμων,
ποτών), στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μηχανές για τη μετατροπή νομισμάτων

8475 29 00

8475 90 00

8476
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1,7

-- Άλλες

8476 29 00

- Άλλες μηχανές

1,7

-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

8476 21 00

- Αυτόματες μηχανές πώλησης ποτών

1,7

-- Μηχανές για την κατασκευή οπτικών ινών και προμορφωμάτων τους

8475 21 00

- Μηχανές για την κατασκευή ή την κατεργασία σε θερμή κατάσταση του γυαλιού ή των
τεχνουργημάτων από γυαλί

Ατελώς

-- Άλλες

8474 80 90

1,7

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μηχανές για τη συσσωμάτωση, τη μορφοποίηση ή το σχηματισμό σε τύπους κεραμικών ζυμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8474 80 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6217

1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

- 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
κεφάλαιο αυτό

- Μηχανές για χύτευση με έγχυση

- Μηχανές εξώθησης (extrudeuses)

- Μηχανές για χύτευση με φύσημα

- Μηχανές για χύτευση σε κενό και άλλες μηχανές για τη μορφοποίηση σε θερμή κατάσταση

8476 90 00

8477

8477 10 00

8477 20 00

8477 30 00

8477 40 00

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές

8477 59 80

8477 80
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--- Μηχανές για την επεξεργασία αντιδραστικών ρητινών

1,7

--- Πιεστήρια

8477 59 10

8477 80 11

1,7

-- Άλλες

8477 59

-- Μηχανές για την κατασκευή σπογγωδών ή κυψελωδών προϊόντων

1,7

-- Για χύτευση ή την αναγόμωση των επισώτρων ή για χύτευση ή τη μορφοποίηση των αεροθαλάμων

8477 51 00

1,7

1,7

-- Άλλες

8476 89 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές για χύτευση ή τη μορφοποίηση

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που περιλαμβάνουν και διάταξη θέρμανσης ή ψύξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8476 81 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6218

1,7
1,7

1,7
1,7

1,7
1,7

--- Κοπτικές μηχανές, μηχανικοί σχίστες και μηχανές αποφλοίωσης

--- Άλλες

- Μέρη

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για την προετοιμασία ή τη μεταποίηση του καπνού, που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

- Μηχανές και συσκευές

- Μέρη

Μηχανές και μηχανικές συσκευές με ιδιαίτερη λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

- Μηχανές και συσκευές για τα δημόσια έργα, την οικοδομή ή ανάλογες εργασίες

- Μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή παρασκευή των ζωικών ή σταθερών φυτικών λαδιών ή
λιπών

8477 80 95

8477 80 99

8477 90

8477 90 10

8477 90 80

8478

8478 10 00

8478 90 00

8479

8479 10 00

8479 20 00
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1,7

--- Μηχανές ανάμιξης, μάλαξης και ανάδευσης

8477 80 93

1,7

Ατελώς

1,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Μηχανές θρυμματισμού

-- Άλλες

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8477 80 91

8477 80 19

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6219

1,7
1,7
1,7
1,7

-- Άλλες

- Μηχανές σχοινοποιίας ή καλωδιοποιίας

- Βιομηχανικά ρομπότ που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- Κλιματιστικές ψυκτικές συσκευές με εξάτμιση

8479 30 90

8479 40 00

8479 50 00

8479 60 00

1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7

-- Για την ανάμειξη, τη μάλαξη, το κοπάνισμα, τον τεμαχισμό, το κοσκίνισμα, την ομογενοποίηση, τη
γαλακτωματοποίηση ή την ανατάραξη

-- Άλλες

--- Κινητά υδραυλικά υποστηρίγματα ορυχείων

--- Συστήματα κεντρικής λίπανσης

--- Μηχανές και συσκευές για την εφυάλωση και τη διακόσμηση κεραμικών προϊόντων

--- Άλλες

- Μέρη

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

8479 82 00

8479 89

8479 89 30

8479 89 60

8479 89 91

8479 89 97

8479 90

8479 90 20

8479 90 80
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1,7

-- Για την κατεργασία των μετάλλων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι μασουρίστρες για το
τύλιγμα των ηλεκτρικών καλωδίων

8479 81 00

- Άλλες μηχανές και συσκευές

1,7

-- Πιεστήρια

8479 30 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Πρέσες για την κατασκευή μοριοσανίδων ή ινοσανίδων από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες και άλλες
μηχανές και συσκευές για την επεξεργασία του ξύλου ή του φελλού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8479 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6220

1,7
2,7

- Μοντέλα για μήτρες

-- Από ξύλο

-- Άλλα

8480 30

8480 30 10

8480 30 90

1,7
1,7

1,7
1,7

-- Άλλες

- Μήτρες για το γυαλί

- Μήτρες για τις ορυκτές ύλες

-- Για χύτευση με συμπίεση

-- Άλλες

8480 49 00

8480 50 00

8480 60

8480 60 10

8480 60 90

1,7
1,7

-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

-- Άλλες

8480 71 00

8480 79 00

- Μήτρες για το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες

1,7

-- Για χύτευση με έγχυση ή συμπίεση

8480 41 00
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1,7

- Βάσεις για μήτρες

8480 20 00

- Μήτρες για τα μέταλλα ή τα μεταλλικά καρβίδια

1,7

- Πλαίσια χυτηρίου

8480 10 00

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

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 πλαστικές
ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8480

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6221

- Υποβιβαστές πίεσης

-- Συνδυασμένοι με φίλτρα ή λιπαντήρες

8481 10

8481 10 05

2,2
2,2

2,2
2,2

2,2
2,2

- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιουδραυλικό ή
συμπιεσμένου αέρα

-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα ελαιοϋδραυλικό

-- Βαλβίδες για όργανα μετάδοσης της κίνησης που λειτουργούν με σύστημα συμπιεσμένου αέρα

- Επιγλωττίδες και δικλείδες συγκράτησης

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

-- Άλλα

- Δικλείδες υπερπλήρωσης ή ασφαλείας

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

-- Άλλες

- Άλλα είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα

8481 20

8481 20 10

8481 20 90

8481 30

8481 30 91

8481 30 99

8481 40

8481 40 10

8481 40 90

8481 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1794

2,2

--- Άλλοι

8481 10 99

-- Κρουνοποιίας ειδών υγιεινής

2,2

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8481 10 19

-- Άλλοι

Είδη κρουνοποιίας και παρόμοια όργανα για σωληνώσεις, ατμολέβητες, δεξαμενές, κάδους ή
παρόμοια δοχεία, στα οποία περιλαμβάνονται και οι υποβιβαστές πίεσης και οι θερμοστατικές
δικλείδες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8481

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6222

2,2
2,2

--- Άλλοι

-- Βαλβίδες για επίσωτρα και αεροθαλάμος

8481 80 39

8481 80 40

2,2

---- Άλλες

8481 80 59

2,2
2,2

----- Από χάλυβα

----- Άλλα

8481 80 63

8481 80 69

2,2
2,2

----- Από χυτοσίδηρο

----- Από χάλυβα

8481 80 71

8481 80 73

---- Κρουνοί με δικλείδες

2,2

----- Από χυτοσίδηρο

8481 80 61

---- Κρουνοί και βαλβίδες άμεσης διόδου

--- Άλλα

2,2

---- Θερμοκρασίας

8481 80 51

--- Βαλβίδες ρύθμισης

-- Άλλα

2,2

--- Κρουνοί θερμοστατικοί

8481 80 31

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1795

2,2

--- Άλλα

8481 80 19

-- Κρουνοποιίας για σωληνώσεις κεντρικής θέρμανσης

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Αναμείκτες κάθε είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8481 80 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6223

2,2
2,2
2,2

8
8
8
8
8
8
8

---- Κρουνοί με μεμβράνη

---- Άλλοι

- Μέρη

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες

- Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες)

-- Των οποίων η μεγαλύτερη εξωτερική διάμετρος δεν υπερβαίνει τα 30 mm

-- Άλλα

- Ρουλεμάν με κωνικούς κυλίνδρους, στα οποία περιλαμβάνονται και οι συναρμολογήσεις κώνων και
κωνικών κυλίνδρων

- Ρουλεμάν με κυλίνδρους σε σχήμα βαρελιού

- Ρουλεμάν με βελόνες

- Ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα συνδυασμένα ρουλεμάν

8481 80 87

8481 80 99

8481 90 00

8482

8482 10

8482 10 10

8482 10 90

8482 20 00

8482 30 00

8482 40 00

8482 50 00

8482 80 00

-- Σφαιρίδια (μπίλιες), κώνοι, κύλινδροι και βελόνες

--- Κύλινδροι κωνικοί

8482 91

8482 91 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1796

2,2

---- Κρουνοί με πεταλούδα

8481 80 85

8

2,2

---- Κρουνοί με σφαιρικό περιστροφέα, κωνικό ή κυλινδρικό

8481 80 81

- Μέρη

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8481 80 79

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6224

8

-- 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.
Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους. Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές 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 ρουλεμάν με κυλινδρικούς
κυλίνδρους

- Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι εκκεντροφόροι και οι
στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι

8482 99 00

8483

8483 10

4
4
4

6
6

--- Άλλοι

-- Αρθρωτοί άξονες

-- Άλλοι

- Έδρανα με ενσωματωμένα ρουλεμάν

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για αεροσκάφη και διαστημόπλοια

-- Άλλα

- Έδρανα, άλλα από εκείνα με ενσωματωμένα ρουλεμάν. Κουζινέτα

8483 10 29

8483 10 50

8483 10 95

8483 20

8483 20 10

8483 20 90

8483 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1797

4

--- Από σφυρηλατημένο χάλυβα

8483 10 25

-- Έδρανα

4

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8483 10 21

-- Στρόφαλοι και στροφαλοφόροι άξονες

7,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8482 91 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6225

3,4
3,4

--- Άλλα

-- Κουζινέτα

- Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής, άλλοι από τους απλούς τροχούς και άλλα βασικά όργανα για
τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά. Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλινδρίσκους.
Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς ταχύτητας, στους οποίους περιλαμβάνονται
και οι μετατροπείς ζεύξης ρουλεμάν με κυλινδρικούς κυλίνδρους

8483 30 38

8483 30 80

8483 40

3,7
3,7
3,7
3,7

--- Υποπολλαπλασιαστές με κωνικούς ή κυλινδροκωνικούς τροχούς

--- Υποπολλαπλασιαστές με ατέρμονα κοχλία

--- Άλλοι

-- Άξονες ελικωτοί με σφαιρίδια (μπίλιες) ή κυλινδρίσκους

8483 40 23

8483 40 25

8483 40 29

8483 40 30

3,7
3,7

2,7
2,7

--- Άλλοι

-- Άλλοι

- Σφόνδυλοι και τροχαλίες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αυλακωτές τροχαλίες

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

-- Άλλα

- Συμπλέκτες και όργανα σύζευξης, στα οποία περιλαμβάνονται και οι αρθρωτές συναρμογές

8483 40 59

8483 40 90

8483 50

8483 50 20

8483 50 80

8483 60

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1798

3,7

--- Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές

8483 40 51

-- Υποπολλαπλασιαστές, πολλαπλασιαστές και μετατροπείς της ταχύτητας

3,7

--- Υποπολλαπλασιαστές με κυλινδρικούς τροχούς

8483 40 21

-- Οδοντωτοί τροχοί

5,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Για ρουλεμάν κάθε είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8483 30 32

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6226

- Οδοντοτροχοί και άλλα βασικά όργανα για τη μετάδοση της κίνησης που παρουσιάζονται χωριστά.
Μέρη

-- Μέρη εδράνων για ρουλεμάν κάθε είδους

8483 90

8483 90 20

2,7

1,7
1,7
1,7

--- Άλλα

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί συναρμογών διαφόρων
συνθέσεων που παρουσιάζονται σε σακουλάκια, φακέλους ή μηχανικές στεγανοποιητικές
συναρμογές

- Μεταλλοπλαστικές συναρμογές (φλάντζες)

- Μηχανικές στεγανοποιητικές συναρμογές

- Άλλα

Μηχανές και συσκευές του τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή
πλινθωμάτων, ή δίσκων (wafers) ή διατάξεων με ημιαγωγό, ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων
κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη. Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται
στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου. Μέρη και εξαρτήματα

8483 90 89

8484

8484 10 00

8484 20 00

8484 90 00

8486

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1799

2,7

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8483 90 81

-- Άλλα

2,7

-- Άλλα

8483 60 80

5,7

2,7

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8483 60 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6227

3,5
3,7
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

-- Συσκευές για απόθεση χημικών ατμών σε υποστρώματα για οθόνες υγρών κρυστάλλων (LCD)

-- Συσκευές για αποτυπώματα ξηράς αποτύπωσης σε υποστρώματα οθόνης ή υγρών κρυστάλλων
(LCD)

-- Συσκευές για φυσική εναπόθεση υλικών με επίχριση για οθόνες υγρών κρυστάλλων

-- Άλλες

- Μηχανές και συσκευές που αναφέρονται στη σημείωση 9 σημείο Γ) του παρόντος κεφαλαίου

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Φορείς εργαλείων και συρματοσύρτες αυτόματης ελευθέρωσης; Διατάξεις που συγκρατούν τα
τεμάχια για επεξεργασία

8486 20 90

8486 30

8486 30 10

8486 30 30

8486 30 50

8486 30 90

8486 40 00

8486 90

8486 90 10

1,7

3,7
1,2

--- Μέρη για μηχανές για καθαρισμό των μεταλλικών συναρμογών για συσκευασίες ημιαγωγών πριν
τη διαδικασία ηλεκτροεπικάλυψης

--- Μέρη για συσκευές για φυσική εναπόθεση υλικών με επίχριση για οθόνες υγρών κρυστάλλωνxx

--- Μέρη και εξαρτήματα για συσκευές για αποτυπώματα ξηράς αποτύπωσης σε υποστρώματα
οθόνης ή υγρών κρυστάλλων (LCD)

8486 90 30

8486 90 40

8486 90 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1800

1,7

--- Μέρη για μηχανές φυγοκέντρησης για την επικάλυψη φωτογραφικών αιωρημάτων υποστρωμάτων
οθόνης υγρών κρυστάλλων (LCD)

1,2

Ατελώς

8486 90 20

-- Άλλες

2,4

-- Μηχανές-εργαλεία και που λειτουργούν με υπερήχους

8486 20 10

3,5

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή διατάξεων με ημιαγωγό ή ηλεκτρονικών
ολοκληρωμένων κυκλωμάτων

8486 20

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μηχανές και συσκευές για την κατασκευή πλινθωμάτων ή δίσκων με ημιαγωγό (wafers)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8486 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6228

1,7

1,7
1,7

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

- Έλικες για πλοία και τα πτερύγιά τους

-- Από ορείχαλκο

-- Άλλοι

- Άλλα

-- Από μη ελατό χυτοσίδηρο

-- Από ελατό χυτοσίδηρο

8487

8487 10

8487 10 10

8487 10 90

8487 90

8487 90 10

8487 90 30

1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

--- Από χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Από σίδηρο ή χάλυβα, σφυρηλατημένο

--- Από σίδηρο ή χάλυβα, τυπωτό

--- Άλλα

-- Άλλα

8487 90 51

8487 90 53

8487 90 55

8487 90 59

8487 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1801

1,7

--- Άλλα

8486 90 90

-- Από σίδηρο ή χάλυβα

1,2

--- Μέρη και εξαρτήματα για μηχανές-εργαλεία που λειτουργούν με υπερήχους

8486 90 70
Ατελώς

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Μέρη και εξαρτήματα για ευσκευές για απόθεση χημικών ατμών σε υποστρώματα για οθόνες
υγρών κρυστάλλων (LCD)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8486 90 60

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6229

Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού
ρεύματος

- Κινητήρες με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 37,5 W

-- Κινητήρες σύγχρονοι με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 18 W

8501

8501 10

8501 10 10

2,7
2,7

--- Κινητήρες συνεχούς ρεύματος

- Κινητήρες κοινοί με ισχύ που υπερβαίνει τα 37,5 W

8501 10 99

8501 20 00

2,7
2,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW

8501 32

8501 32 20

8501 32 80

8501 33 00

8501 34

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1802

2,7

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

8501 31 00

2,7

2,7

--- Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος

8501 10 93

- Άλλοι κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Γεννήτριες συνεχούς ρεύματος

2,7

--- Κινητήρες κοινοί

4,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8501 10 91

-- Άλλοι

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 85 - ΜΗΧΑΝΕΣ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΚΑΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

85

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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2,7
2,7

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, μονοφασικοί

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W

8501 40

8501 40 20

8501 40 80

2,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 7,5 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW

--- Κινητήρες έλξης

8501 52 20

8501 52 30

8501 52 90

8501 53

8501 53 50

2,7

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kW

8501 53 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1803

2,7

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW

8501 53 94

- Γεννήτριες εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλάκτες)

2,7

---- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kW

8501 53 81

--- Άλλοι

2,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 W αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

8501 52

2,7

2,7

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 750 W

8501 51 00

2,7

2,7

---- Που υπερβαίνει τα 750 kW

8501 34 98

- Άλλοι κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος, πολυφασικοί

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που υπερβαίνει τα 375 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kW

--- Άλλοι, με ισχύ

--- Κινητήρες έλξης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 34 92

8501 34 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6231

2,7
2,7
2,7
2,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

8501 61 80

8501 62 00

8501 63 00

8501 64 00

8502

2,7

2,7
2,7
2,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 75 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 000 kVA

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 2 000 kVA

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

8502 11 80

8502 12 00

8502 13

8502 13 20

8502 13 40

8502 13 80

8502 20

8502 20 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1804

2,7

--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

8502 11 20

2,7

2,7

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

8502 11

- Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με εμβολοφόρο κινητήρα, του οποίου η ανάφλεξη
γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημι-ντίζελ)

2,7

--- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVA

8501 61 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 75 kVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8501 61

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6232

2,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 750 kVA

8502 20 80

2,7

--- Στροβιλογεννήτριες

--- Άλλα

- Μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις μηχανές των
κλάσεων 8501 ή 8502

- Στεφάνες μη μαγνητικές

8502 39 20

8502 39 80

8502 40 00

8503 00

8503 00 10

3,7
3,7

Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία
αντίδρασης και αυτεπαγωγής

- Βάσεις για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης

-- Πηνία αντίδρασης, στα οποία περιλαμβάνονται και αυτά με προσαρμοσμένο πυκνωτή

-- Άλλες

8504

8504 10

8504 10 20

8504 10 80

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1805

2,7

-- Άλλα

8503 00 99

- Μετασχηματιστές με υγρό διηλεκτρικό

2,7

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8503 00 91

- Άλλα

2,7

-- Άλλα

8502 39

2,7

2,7

-- Με αιολική ενέργεια

8502 31 00

2,7

2,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 375 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 750 kVA

8502 20 60

- Άλλα συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 375 kVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8502 20 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6233

3,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 1 600 kVA, αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 10 000 kVA

8504 22 90

8504 23 00

3,7
3,7
3,7
3,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει το 1 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 16 kVA

--- Μετασχηματιστές μέτρησης

--- Άλλοι

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 16 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 kVA

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 500 kVA

- Μετατροπείς ρεύματος στατικοί

-- Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, αυτόματες μηχανές επεξεργασίας
και των σχετικών μονάδων τους

8504 32

8504 32 20

8504 32 80

8504 33 00

8504 34 00

8504 40

8504 40 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1806

3,7

--- Άλλοι

8504 31 80

-- Άλλα

3,7

---- Άλλοι

8504 31 29

Ατελώς

3,7

---- Για τη μέτρηση των τάσεων

--- Μετασχηματιστές μέτρησης

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει το 1 kVA

8504 31 21

8504 31

3,7

--- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kVA

8504 22 10

- Άλλοι μετασχηματιστές

3,7

-- Με ισχύ που υπερβαίνει τα 650 kVA αλλά δεν υπερβαίνει τα 10 000 kVA

8504 22

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 650 kVA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8504 21 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6234

- Άλλα πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

-- Του τύπου που χρησιμοποιείται με συσκευές τηλεπικοινωνιών, και για την παροχή ηλεκτρικής
ενέργειας στις αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και στις σχετικές μονάδες τους

-- Άλλα

- Μέρη

8504 50

8504 50 20

8504 50 95

8504 90

8504 90 11

8504 90 05

3,3

----- Άλλοι

8504 40 90

---- Πυρήνες από φερρίτη

--- Άλλα

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1807

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 50 20

-- Μετασχηματιστών, πηνίων αντίδρασης και αυτεπαγωγής

3,3

------ Με ισχύ που υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ

8504 40 88

2,2

Ατελώς

3,7

Ατελώς

3,3

3,3

3,3

3,3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 7,5 kVΑ

----- Μετατροπείς συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο

----- Ανορθωτές

---- Άλλοι

---- Συσκευές φόρτισης συσσωρευτών

--- Άλλοι

--- Ανορθωτές με ημιαγωγό, πολυκρυσταλλικοί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8504 40 84

8504 40 81

8504 40 55

8504 40 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6235

--- Άλλα

Ηλεκτρομαγνήτες. Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά
από μαγνητοποίηση. Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις
συγκράτησης. Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα,
ηλεκτρομαγνητικά. Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

8504 90 99

8505

2,2
2,2

1,8
1,8
2,2

-- Άλλοι

--- Μαγνήτες μόνιμοι από φερρίτη συσσωματωμένο

--- Άλλοι

- Συζεύξεις, συμπλέκτες, διατάξεις μεταβολής της ταχύτητας και φρένα, ηλεκτρομαγνητικά

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

-- Ηλεκτρομαγνήτες

-- Δίσκοι, σώματα πηνίων και παρόμοιες μαγνητικές ή ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις συγκράτησης

-- Ηλεκτρομαγνητικές κεφαλές ανύψωσης

8505 19

8505 19 10

8505 19 90

8505 20 00

8505 90

8505 90 10

8505 90 30

8505 90 50

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1808

2,2

-- Από μέταλλο

2,2

2,2

Ατελώς

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8505 11 00

- Μαγνήτες μόνιμοι και είδη που προορίζονται να γίνουν μόνιμοι μαγνήτες μετά από μαγνητοποίηση

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για προϊόντα της διάκρισης 8504 40 30

-- Μετατροπέων ρεύματος στατών

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8504 90 91

8504 90 18

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6236

- Με διοξείδιο του μαγγανίου

8506 10

4,7
4,7

--- Τύπου κομβίου

--- Άλλες

8506 10 15

8506 10 19

4,7
4,7
4,7

4,7
4,7
4,7

4,7
4,7
4,7

--- Κυλινδρικές

--- Τύπου κομβίου

--- Άλλες

- Με οξείδιο του υδραργύρου

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

- Με οξείδιο του αργύρου

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

8506 10 91

8506 10 95

8506 10 99

8506 30

8506 30 10

8506 30 30

8506 30 90

8506 40

8506 40 10

8506 40 30

8506 40 90

-- Άλλες

4,7

--- Κυλινδρικές

1,8

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8506 10 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1809

Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

8506

-- Αλκαλικές

-- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8505 90 90

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6237

4,7

4,7
4,7
4,7

-- Άλλες

- Αέρα-ψευδαργύρου

-- Κυλινδρικές

-- Τύπου κομβίου

-- Άλλες

- Άλλες ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

-- Συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών από ψευδάργυρο-άνθρακα με τάση 5,5 V ή μεγαλύτερη που δεν
υπερβαίνει όμως τα 6,5 V

8506 50 90

8506 60

8506 60 10

8506 60 30

8506 60 90

8506 80

8506 80 05

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές τους, έστω και με
τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα

- Με μόλυβδο, των τύπων που χρησιμοποιούνται για το ξεκίνημα των εμβολοφόρων κινητήρων

8507

8507 10

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1810

4,7

- Μέρη

8506 90 00

3,7

4,7

--- Άλλες

8506 80 90

8507 10 41

4,7

--- Τύπου κομβίου

8506 80 15

-- Με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 5 kg

4,7

--- Κυλινδρικές

8506 80 11

-- Άλλες

4,7

-- Τύπου κομβίου

8506 50 30

Ατελώς

4,7

-- Κυλινδρικές

8506 50 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Με λίθιο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8506 50

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6238

- Άλλοι συσσωρευτές με μόλυβδο

8507 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1811

3,7

--- Άλλοι

8507 10 98

3,7

--- Άλλοι

8507 20 49

- Με καδμιονικέλιο

-- Ερμητικά κλεισμένοι

8507 30

8507 30 20

2,6
2,7

--- Άλλοι

- Με σιδηρονικέλιο

- Άλλοι συσσωρευτές

-- Νικελίου-υδριδίου

8507 30 89

8507 40 00

8507 80

8507 80 20

2,7

2,6

--- Συσσωρευτές έλξης

8507 30 81

-- Άλλοι

3,7

--- Άλλοι

8507 20 98

2,6

3,7

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

8507 20 92

-- Άλλοι

3,7

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

8507 20 41

-- Συσσωρευτές έλξης

3,7

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που λειτουργούν με υγρό ηλεκτρολύτη

-- Με βάρος που υπερβαίνει τα 5 kg

--- Άλλοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8507 10 92

8507 10 49

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6239

2,7

2,7
2,7
2,7

-- Άλλοι

- Μέρη

-- Πλάκες για συσσωρευτές

-- Διαχωριστές για συσσωρευτές

-- Άλλα

Ηλεκτρικές σκούπες

8507 80 80

8507 90

8507 90 20

8507 90 30

8507 90 90

8508

1,7
1,7

2,2
2,2
2,2

- Άλλες ηλεκτρικές σκούπες

- Μέρη

Συσκευές ηλεκτρομηχανικές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα, για οικιακή χρήση, άλλες από
τις ηλεκτρικές σκούπες της κλάσης 8508

- Συσκευές για το άλεσμα και την ανάμειξη τροφίμων. Συσκευές για το στύψιμο των φρούτων και
λαχανικών

- Άλλες συσκευές

- Μέρη

Ξυριστικές μηχανές, μηχανές κουρέματος και αποτριχωτικές συσκευές με ενσωματωμένο ηλεκτρικό
κινητήρα

- Ξυριστικές μηχανές

8508 60 00

8508 70 00

8509

8509 40 00

8509 80 00

8509 90 00

8510

8510 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1812

1,7

-- Άλλες

8508 19 00

2,2

2,2

-- Με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 1 500 W, οι οποίες διαθέτουν δοχείο συλλογής με χωρητικότητα
που δεν υπερβαίνει τα 20 l

8508 11 00

- Με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Ιόντων λιθίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8507 80 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6240

2,2

3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2
3,2

- 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, δυναμομαγνητοηλεκτρικές,
πηνία αφής, αναφλεκτήρες αφής ή θέρμανσης, εκκινητήρες (μίζες)]. Γεννήτριες (π.χ.
δυναμοηλεκτρικές, εναλλάκτες) και διατάξεις σύνδεσης-αποσύνδεσης, που χρησιμοποιούνται με τους
κινητήρες αυτούς

- Αναφλεκτήρες αφής

- Συσκευές μαγνητοηλεκτρικές. Συσκευές δυναμομαγνητοηλεκτρικές. Μαγνητικοί σφόνδυλοι

- Διανομείς. Πηνία αφής

- Εκκινητήρες (μίζες), έστω και αν λειτουργούν ως γεννήτριες

- Άλλες γεννήτριες

- Άλλες συσκευές και διατάξεις

- Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού ή σηματοδότησης (με εξαίρεση τα είδη της κλάσης 8539),
υαλοκαθαριστήρες, διατάξεις ηλεκτρικές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για ποδήλατα ή αυτοκίνητα

- Συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα ποδήλατα

8510 90 00

8511

8511 10 00

8511 20 00

8511 30 00

8511 40 00

8511 50 00

8511 80 00

8511 90 00

8512

8512 10 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1813

2,2

- Αποτριχωτικές συσκευές

8510 30 00

2,7

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Κουρευτικές μηχανές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8510 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6241

2,7
2,7

2,2
2,7

5,7
5,7

2,2
2,2

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα

-- Άλλες

- Υαλοκαθαριστήρες, συσκευές για την αφαίρεση των κρυστάλλων πάγου και του αχνού

- Μέρη

-- Συσκευών των διάκρισης 8512 30 10

-- Άλλων

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους πηγή ηλεκτρικής
ενέργειας. (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις), άλλες από τις συσκευές
φωτισμού της κλάσης 8512

- Λυχνίες

- Μέρη

Κλίβανοι ηλεκτρικοί, βιομηχανικοί ή εργαστηρίων, στους οποίους περιλαμβάνονται και εκείνοι που
λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες. Άλλες συσκευές βιομηχανικές ή εργαστηρίων
για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

- Κλίβανοι με αντίσταση (με έμμεση θέρμανση)

-- Κλίβανοι αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας

-- Άλλοι

- Κλίβανοι που λειτουργούν με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

8512 30 10

8512 30 90

8512 40 00

8512 90

8512 90 10

8512 90 90

8513

8513 10 00

8513 90 00

8514

8514 10

8514 10 10

8514 10 80

8514 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1814

2,2

- Συσκευές ακουστικής σηματοδότησης

8512 30

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Άλλες συσκευές φωτισμού ή οπτικής σηματοδότησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8512 20 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6242

2,2

2,2
2,2
2,2
2,2

-- Που λειτουργούν με διηλεκτρικές απώλειες

- Άλλοι κλίβανοι

-- Με υπέρυθρες ακτίνες

-- Άλλοι

- Άλλες συσκευές για τη θερμική επεξεργασία των υλών, με επαγωγή ή με διηλεκτρικές απώλειες

- Μέρη

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 (laser) 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 μεταλλοκεραμικών συνθέσεων

8514 20 80

8514 30

8514 30 19

8514 30 99

8514 40 00

8514 90 00

8515

2,7

-- Άλλες

--- Για τη συγκόλληση στα άκρα

--- Άλλες

8515 29

8515 29 10

8515 29 90
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- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με τόξο ηλεκτρικό ή με εκτόξευση
δέσμης πλάσματος

2,7

-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

8515 21 00

2,7

2,7

-- Άλλες

8515 19 00

- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση των μετάλλων με αντίσταση

2,7

-- Σίδερα και πιστόλια συγκόλλησης

8515 11 00

- Μηχανές και συσκευές για τη συγκόλληση ισχυρή ή ελαφριά

2,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Που λειτουργούν με επαγωγή

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8514 20 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6243

-- Άλλες

8515 39

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2,7
2,7

---- Γεννήτρια ή περιστρεφόμενο μετατροπέα ή στατικό μετατροπέα

--- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές

8515 39 18

8515 39 90

8515 80

2,7

--- Άλλες

8515 80 19

2,7
2,7

--- Άλλες

- 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, θέρμανσης
τσιμπίδων κατσαρώματος) ή για το στέγνωμα των χεριών. Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος. Άλλες
ηλεκτροθερμικές συσκευές για οικιακές χρήσεις. Θερμαντικές αντιστάσεις, άλλες από εκείνες της
κλάσης 8545

8515 80 99

8515 90 00

8516
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2,7

--- Για συγκόλληση πλαστικών υλών με αντίσταση

8515 80 91

-- Άλλες

2,7

--- Για συγκόλληση

8515 80 11

-- Για την επεξεργασία των μετάλλων

2,7

---- Μετασχηματιστή

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8515 39 13

--- Χειροκίνητες, με ηλεκτρόδια επενδυμένα, που φέρουν τις διατάξεις συγκόλλησης αυτών, και

-- Εξ ολοκλήρου ή μερικώς αυτόματες

8515 31 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6244

2,7

-- Συσκευές που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του

8516 10 90

2,7

-- Άλλες

--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με κυκλοφορία υγρού

--- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με μετατροπή της θερμότητας

8516 29

8516 29 10

8516 29 50

2,7

---- Άλλοι

8516 29 99

2,7
2,7

--- Στεγνωτήριες κάσκες (που περιβάλλουν το κεφάλι)

--- Άλλες

-- Άλλες συσκευές για την κόμμωση

8516 31 10

8516 31 90

8516 32 00
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2,7

-- Συσκευές για το στέγνωμα των μαλλιών

8516 31

- Ηλεκτροθερμικές συσκευές για την κόμμωση ή για το στέγνωμα των χεριών

2,7

---- Με ενσωματωμένο ανεμιστήρα

8516 29 91

--- Άλλοι

2,7

-- Ηλεκτρικοί θερμαντήρες με θερμοσυσσώρευση

8516 21 00

2,7

2,7

--- Άλλοι

8516 10 19

- Ηλεκτρικές συσκευές για τη θέρμανση των κλειστών χώρων, του εδάφους ή για παρόμοιες χρήσεις

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Στιγμιαίοι

-- Θερμαντήρες νερού

- Θερμαντήρες νερού και συσκευές, που βυθίζονται στο νερό για τη θέρμανσή του, ηλεκτρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8516 10 11

8516 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6245

5

-- Άλλα

- Φούρνοι με μικροκύματα

- Άλλοι φούρνοι. Κουζίνες, καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο),
σχάρες και ψηστιέρες

-- Κουζίνες

8516 40 90

8516 50 00

8516 60

8516 60 10

2,7
2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

-- Σχάρες και ψηστιέρες

-- Φούρνοι για ενσωμάτωση

-- Άλλα

8516 60 59

8516 60 70

8516 60 80

8516 60 90

2,7

2,7
2,7

-- Φρυγανιέρες

-- Άλλες

--- Φριτέζες

--- Άλλες

8516 72 00

8516 79

8516 79 20

8516 79 70
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2,7

-- Συσκευές για την παρασκευή του καφέ ή του τσαγιού

8516 71 00

- Άλλες ηλεκτροθερμικές συσκευές

2,7

--- Για ενσωμάτωση

8516 60 51

-- Καμινέτα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι πλάκες για το ψήσιμο)

2,7

-- Με ατμό

8516 40 10

2,7

2,7

- Ηλεκτρικά σίδερα σιδερώματος

8516 40

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Συσκευές για το στέγνωμα των χεριών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8516 33 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6246

2,7
2,7

-- Άλλες

- Μέρη

Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα. Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων
ή άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή
ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από τις συσκευές των κλάσεων
8443, 8525, 8527 ή 8528

8516 80 80

8516 90 00

8517

Ατελώς
Ατελώς

-- Τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

-- Άλλες

8517 12 00

8517 18 00

-- Άλλες

--- Τηλέφωνα με εικόνα

8517 69

8517 69 10
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Ατελώς

-- Συσκευές για τη λήψη, τη μετατροπή και τη μετάδοση ή την αναγέννηση της φωνής, εικόνων ή
άλλων δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές μεταγωγής και δρομολόγησης

8517 62 00

Ατελώς

Ατελώς

-- Σταθμοί βάσης

8517 61 00

- Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδομένων, στις οποίες
περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή
δίκτυο ευρείας περιοχής)

Ατελώς

-- Συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας συνδρομητών με ασύρματο ακουστικό

8517 11 00

- Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών, στις οποίες περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή
δίκτυα ή για άλλα ασύρματα δίκτυα

2,7

-- Συναρμολογημένες σε υποστήριγμα από μονωτική ύλη

8516 80 20

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Θερμαντικές αντιστάσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8516 80

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6247

- Μέρη

8517 70

Ατελώς

--- Άλλες

-- Άλλα

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους. Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια.
Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα ή συνδυασμοί
που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα. Ηλεκτρικοί ενισχυτές
ακουστικής συχνότητας. Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

- Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους

-- Μικρόφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 10 mm και
ύψους που δεν υπερβαίνει τα 3 mm του τύπου που χρησιμοποιείται για τηλεπικοινωνιακή χρήση

8517 70 19

8517 70 90

8518

8518 10

8518 10 30
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3,6

--- Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές
που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα

8517 70 15

Ατελώς

5

--- Κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας

8517 70 11

Ατελώς

Ατελώς

--- Άλλες

8517 69 90

-- Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται
μαζί με τα είδη αυτά

9,3

---- Άλλες

8517 69 39

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Δέκτες τσέπης για τα κέντρα κλήσης ή αναζήτησης προσώπων

--- Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία, τη ραδιοτηλεγραφία

--- Εσωτερικά τηλέφωνα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8517 69 31

8517 69 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

5

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6248

--- Μεγάφωνα συχνότητας από 300 Hz έως 3,4 KHz, διαμέτρου που δεν υπερβαίνει τα 50 mm για
τηλεπικοινωνιακή χρήση

--- Άλλα

- Ακουστικά κεφαλής και αυτιών, έστω και συνδυασμένα με μικρόφωνο, και σύνολα και συνδυασμοί
που αποτελούνται από ένα μικρόφωνο και ένα ή περισσότερα μεγάφωνα

-- Ακουστικά τηλεφωνικών συσκευών χειρός

-- Άλλα

- Ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας

-- Που χρησιμοποιούνται στη τηλεφωνία ή για την μέτρηση

8518 29 30

8518 29 95

8518 30

8518 30 20

8518 30 95

8518 40

8518 40 30

4,5
4,5
2
2

--- Που δεν φέρουν παρά μόνο μία γραμμή

--- Άλλοι

- Ηλεκτρικές συσκευές για την ενίσχυση του ήχου

- Μέρη

8518 40 89

8518 50 00

8518 90 00

3

2

Ατελώς

3

8518 40 81
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-- Άλλα

8518 29

-- Άλλοι

4,5

-- Μεγάφωνα πολλαπλά προσαρμοσμένα στο ίδιο πλαίσιο

8518 22 00

Ατελώς

4,5

2,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Μεγάφωνο απλό, προσαρμοσμένο σε πλαίσιο

- Μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε πλαίσια

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8518 21 00

8518 10 95

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6249

- Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας,
κέρματος ή με άλλο μέσο πληρωμής

-- Ηλεκτρόφωνα που λειτουργούν με την εισαγωγή ενός νομίσματος ή κέρματος

8519 20

8519 20 10

- Συσκευές που απαντούν στα τηλεφωνήματα

8519 50 00

------ Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1822

2

------ Άλλες

8519 81 25

----- Άλλες

9

Ατελώς

5

------ Με σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

----- Άλλα κασετόφωνα

----- Κασετόφωνα τσέπης

---- Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου

---- Μηχανές για την υπαγόρευση

--- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα κασετόφωνα), χωρίς
ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου

-- Που χρησιμοποιούν μαγνητικό ή οπτικό υπόθεμα ή υπόθεμα με ημιαγωγό

8519 81 21

8519 81 15

8519 81 11

8519 81

2

- Συσκευές περιστροφής των δίσκων

8519 30 00

- Άλλες συσκευές

4,5

--- Άλλα

8519 20 99

Ατελώς

9,5

--- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8519 20 91

-- Άλλα

Συσκευές εγγραφής του ήχου. Συσκευές αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές εγγραφής και
αναπαραγωγής του ήχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8519

ΣΟ 2008

0

5

0

0

0

0

0

5

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6250

4,5

------ Άλλες

8519 81 45

------- Άλλες

------ Κασετόφωνα τσέπης

------ Άλλες

8519 81 61

8519 81 65

8519 81 75

7
2

------ Άλλες

---- Άλλες

-- Άλλες

8519 81 85

8519 81 95

8519 89
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--- Συσκευές αναπαραγωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής ήχου

2

------ Που χρησιμοποιούν μαγνητικές ταινίες σε πηνία και επιτρέπουν την εγγραφή ή την
αναπαραγωγή του ήχου, είτε με μόνη ταχύτητα αυτήν των 19 cm/s είτε με περισσότερες ταχύτητες,
από τις οποίες η ταχύτητα των 19 cm/s συνοδεύεται αποκλειστικά από μικροτερες ταχύτητες

2

Ατελώς

2

Ατελώς

8519 81 81

----- Άλλες

------- Που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας

8519 81 55

------ Με ενσωματωμένο ενισχυτή και ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα

----- Με κασέτες

---- Άλλες συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής του ήχου, πάνω σε μαγνητικές ταινίες

---- Μηχανές για την υπαγόρευση που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή
ενέργειας
4

9,5

------- Άλλες

8519 81 35

8519 81 51

9

------- Του τύπου που χρησιμοποιείται για τα αυτοκίνητα, με δίσκους ψηφιακής εγγραφής (κόμπακτ)
με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

8519 81 31

--- Άλλες συσκευές

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟ 2008

0

3

0

0

0

0

0

0

0

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6251

14
8
13,9

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο δέκτη
βιντεοφωνικών σημάτων

- Με μαγνητικές ταινίες

-- Με πλάτος που δεν υπερβαίνει το 1,3 cm, οι οποίες επιτρέπουν την εγγραφή ή την αναπαραγωγή
με ταχύτητα εκτύλιξης που δεν υπερβαίνει τα 50 mm ανά δευτερόλεπτο

-- Άλλες

- Άλλες

Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις συσκευές των
κλάσεων 8519 μέχρι 8521

- Φωνογραφικοί αναγνώστες

- Άλλα

-- Βελόνες ή αιχμές. Διαμάντια, ζαφείρια και άλλες πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες και πέτρες
συνθετικές ή ανασχηματισμένες, συναρμολογημένες ή μη

8521

8521 10

8521 10 20

8521 10 95

8521 90 00

8522

8522 10 00

8522 90

8522 90 30

---- Για συσκευές της διάκρισης 8519 50 00

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις
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2

--- Άλλες

8519 89 90

8522 90 41

4,5

---- Άλλες

8519 89 19

-- Άλλα

5

---- Μηχανές για την υπαγόρευση

8519 89 15

Ατελώς

Ατελώς

4

2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Ηλεκτρόφωνα, άλλες από εκείνες των διακρίσεων 8519 20

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8519 89 11

ΣΟ 2008

0

0

0

7

5

7

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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--- Συναρμολογήσεις με μία μόνο διάταξη εκτύλιξης κασέτας, με συνολικό πάχος που δεν υπερβαίνει
τα 53 mm, του τύπου που χρησιμοποιείται για την κατασκευή συσκευών εγγραφής και
αναπαραγωγής του ήχου

--- Άλλα

Δίσκοι, ταινίες, διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό, «έξυπνες
κάρτες» (smart cards) και άλλα υποθέματα για την εγγραφή του ήχου ή για άλλες ανάλογες εγγραφές,
έστω και γραμμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι μήτρες και τα γαλβανισμένα εκμαγεία για την
κατασκευή των δίσκων, άλλα από τα προϊόντα του κεφαλαίου 37

8522 90 70

8522 90 80

8523

Ατελώς

----- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 29 33
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Ατελώς

Ατελώς

----- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

---- Άλλα

---- Άγραφα

3,5

4

Ατελώς

4

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8523 29 31

8523 29 15

-- Άλλα

8523 29

--- Μαγνητικές ταινίες; mαγνητικοί δίσκοι

-- Κάρτες με μαγνητική λωρίδα

8523 21 00

- Μαγνητικά υποθέματα

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8522 90 49

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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3,5

--- Άλλοι

- Οπτικά υποθέματα

8523 29 90

8523 40

8523 40 45

----- Άλλα
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----- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

Ατελώς

3,5

----- Με διάμετρο που υπερβαίνει τα 6,5 cm

8523 40 39

---- Άλλα

3,5

----- Με διάμετρο που δεν υπερβαίνει τα 6,5 cm

8523 40 31

---- Για την αναπαραγωγή ήχου αποκλειστικά

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

--- Δίσκοι με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)
Ατελώς

Ατελώς

--- Άλλα

8523 40 19

8523 40 25

Ατελώς

--- Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέϊζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που υπερβαίνει τα
900 Mb αλλά δεν υπερβαίνει τα 18 Gb, εκτός των διαγράψιμωνΔίσκοι με σύστημα οπτικής
ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ

8523 40 13

-- Άλλα

Ατελώς

--- Δίσκοι για συστήματα ανάγνωσης με λέϊζερ (laser), με χωρητικότητα εγγραφής που δεν
υπερβαίνει τα 900 Mb, εκτός των διαγράψιμων

8523 40 11

-- Άγραφα

3,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8523 29 39

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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3,5

------ Άλλα

8523 40 59

---- Άλλα

8523 40 99

--- Άγραφα

8523 51 10

---- Άλλα

-- «Έξυπνες κάρτες» (smart cards)

8523 51 99

8523 52
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Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 51 93

3,5

Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

Ατελώς

8523 51 91

--- Άλλα

-- Διατάξεις στερεάς κατάστασης μη πτητικής αποθήκευσης με ημιαγωγό

8523 51

- Υποθέματα με ημιαγωγό

Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 40 93

3,5

Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

8523 40 91

--- Άλλα

3,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

------ Ψηφιακοί δίσκοι πολλαπλών χρήσεων (DVD)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8523 40 51

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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--- Άλλα

-- Άλλα

--- Άγραφα

8523 52 90

8523 59

8523 59 10

---- Άλλα

- Άλλα

-- Άγραφα

8523 59 99

8523 80

8523 80 10

Ατελώς

--- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 80 93
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Ατελώς

--- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

Ατελώς

8523 80 91

-- Άλλα

Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή αναπαράστασης εντολών, δεδομένων, ήχων και εικόνων γραμμένων σε
αναγνώσιμη ψηφιακή μορφή και ικανή να δεχθεί χειρισμούς ή να παράσχει διάδραση σε χρήστη,
μέσω αυτόματης μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8523 59 93

3,5

Ατελώς

---- Για την αναπαραγωγή φαινομένων εκτός από ήχο ή εικόνα

Ατελώς

Ατελώς

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8523 59 91

--- Άλλα

--- Με δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8523 52 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματωμένη συσκευή
λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση,
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

- Συσκευές εκπομπής

- Συσκευές εκπομπής με ενσωματωμένη συσκευή λήψης

- Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες

8525

8525 50 00

8525 60 00

8525 80

-- Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές

8525 80 30

-- Συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας
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- Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ)

8526 10 00

8526 91

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές
ραδιοτηλεχειρισμού

8526

- Άλλες

14

--- Άλλες

8525 80 99

3,7

4,9

--- Που μπορούν να καταγράψουν ήχο και εικόνα που λαμβάνεται μόνο από συσκευή λήψης εικόνων
για τηλεόραση

8525 80 91

-- Βιντεοκάμερες

4,9

--- Άλλες

8525 80 19

Ατελώς

3

--- Που φέρουν τουλάχιστον τρεις σωλήνες λήψης εικόνων

Ατελώς

3,6

3,5

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8525 80 11

-- Συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8523 80 99

ΣΟ 2008

0

5

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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3,7
3,7

--- Άλλες

-- Συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, με συσκευή
εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

8526 91 80

8526 92 00

8527

--- Άλλες

-- Άλλες συσκευές συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

--- Με σύστημα οπτικής ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

8527 12 90

8527 13

8527 13 10

Ατελώς

-- Άλλες

8527 19 00

8527 21

10

---- Άλλες

8527 13 99
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--- Με δυνατότητα λήψης και αποκωδικοποίησης ψηφιακών σημάτων του συστήματος ραδιοφωνικών
δεδομένων (RDS)

-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή
ενέργειας, του τύπου που χρησιμοποιείται στα αυτοκίνητα οχήματα

14

---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

8527 13 91

--- Άλλες

10

--- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

8527 12 10

12

14

-- Ραδιοκασετόφωνα τσέπης

8527 12

- Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή
ενέργειας

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Δέκτες ραδιοναυσιπλοΐας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8526 91 20

ΣΟ 2008

0

5

7

7

5

7

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης
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12

-- Άλλες

8527 29 00

8527 91 91

8527 91 35
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----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

---- Άλλες

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

14

12

10

---- Άλλες

8527 91 19

--- Άλλες

14

---- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

--- Με ένα ή περισσότερα ενσωματωμένα μεγάφωνα στο ίδιο περίβλημα

-- Συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου

8527 91 11

8527 91

10

----- Άλλες

8527 21 98

- Άλλες

14

14

----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

---- Άλλες

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

8527 21 92

8527 21 70

10

----- Άλλες

8527 21 59

--- Άλλες

14

14

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Με κασέτες και σύστημα αναλογικής και ψηφιακής ανάγνωσης

---- Άλλες

---- Με σύστημα ανάγνωσης με ακτίνες λέιζερ (laser)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8527 21 52

8527 21 20

ΣΟ 2008

7

7

5

7

7

5

7

7

5

7

7
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9

--- Άλλες

-- Άλλες

Οθόνες απεικόνισης και συσκευές προβολής, που δεν ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες
τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας

8527 92 90

8527 99 00

8528

--- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

8528 49 10

8528 51 00
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-- Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471

Ατελώς

14

----- Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές

8528 49 99

- Άλλες οθόνες απεικόνισης

14

14

----- Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές

---- Άλλες

---- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5

14

Ατελώς

8528 49 91

8528 49 35

-- Άλλες

8528 49

--- Έγχρωμοι

-- Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως με αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471

8528 41 00

- Οθόνες απεικόνισης με σωληνωτές καθοδικές λυχνίες

9

--- Ραδιόφωνα-ξυπνητήρια

8527 92 10

Ατελώς

-- Μη συνδυασμένες με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, αλλά συνδυασμένες με
ωρολογιακή συσκευή

8527 92

10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8527 91 99

ΣΟ 2008

0

7

7

7

7

0

5

5

0

5
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-- Άλλες

--- Που λειτουργούν μέσω επίπεδης οθόνης προβολής (π.χ. με διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους),
ικανής να προβάλλει ψηφιακές πληροφορίες που παράγονται από κεντρική μονάδα αυτόματης
μηχανής επεξεργασίας πληροφοριών

8528 69

8528 69 10

8528 71 11

8528 71
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---- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις για φυσική ενσωμάτωση σε αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
πληροφοριών

--- Δέκτες βιντεοφωνικών σημάτων (tuners)

-- Που δεν έχουν σχεδιαστεί να ενσωματώνουν διάταξη οπτικής ένδειξης ή οθόνη απεικόνισης

Ατελώς

14

---- Έγχρωμες

8528 69 99

- Δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένη ή μη συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία ή συσκευή εγγραφής
ή αναπαραγωγής του ήχου ή εικόνας

2

---- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

Ατελώς

8528 69 91

--- Άλλες

-- Του τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή κυρίως σε αυτόματη μηχανή
επεξεργασίας πληροφοριών της κλάσης 8471

8528 61 00

Ατελώς

14

--- Έγχρωμες

8528 59 90

- Συσκευές προβολής

14

--- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

8528 59 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8528 59

ΣΟ 2008

0

7

0

0

0

7

7
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14

14
14

--- Άλλες

-- Άλλες, έγχρωμες

--- Συσκευές τηλεπροβολής

--- Συσκευές με ενσωματωμένη βιντεοφωνική συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής

8528 71 90

8528 72

8528 72 10

8528 72 20

14
14
14

------ Υπερβαίνει τα 42 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm

------ Υπερβαίνει τα 52 cm αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm

------ Υπερβαίνει τα 72 cm

8528 72 33

8528 72 35

8528 72 39

14

------- Υπερβαίνει τα 72 cm

8528 72 59
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14

------- Δεν υπερβαίνει τα 75 cm

8528 72 51

------ Με παραμέτρους σάρωσης που δεν υπερβαίνουν τις 625 γραμμές, των οποίων η διαγώνιος της
οθόνης

----- Άλλες

14

------ Δεν υπερβαίνει τα 42 cm

8528 72 31

----- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5, των οποίων η διαγώνιος
της οθόνης

---- Με ενσωματωμένο σωλήνα εικόνας

--- Άλλες

14

---- Άλλες

8528 71 19

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Συσκευές με μικροεπεξεργαστή και ενσωματωμένο διαμορφωτή-αποδιαμορφωτή (modem) για
πρόσβαση στο Internet, που διαθέτουν διαλογικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών και έχουν τη
δυνατότητα λήψης τηλεοπτικών σημάτων [«χωριστές ενότητες (Set-top boxes) με σύστημα
επικοινωνίας»]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8528 71 13

ΣΟ 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6262

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των
κλάσεων 8525 μέχρι 8528

- Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου. Μέρη που αναγνωρίζονται ότι χρησιμοποιούνται
μαζί με τα είδη αυτά

8529

8529 10

3,6
3,6
3,6

--- Άλλες

-- Φίλτρα και διαχωριστές κεραιών

-- Άλλα

- Άλλα

-- Μέρη συσκευών των διακρίσεων 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 41 00, 8528 51 00 και 8528 61 00

8529 10 69

8529 10 80

8529 10 95

8529 90

8529 90 20

--- Έπιπλα και κουτιά

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1835

4

--- Κεραίες εσωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
κεραίες που ενσωματώνονται

8529 10 65

-- Άλλα

3,6

---- Άλλες

8529 10 39

Ατελώς

3,6

---- Για λήψη μέσω δορυφόρου

8529 10 31

--- Κεραίες εξωτερικές για δέκτες ραδιοφωνίας και τηλεόρασης

--- Κεραίες τηλεσκοπικές και κεραίες με μορφή μαστιγίου για φορητές συσκευές και για συσκευές
που τοποθετούνται σε αυτοκίνητα οχήματα

5

2

-- Άλλες, ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

8528 73 00

8529 10 11

14

----- Άλλες

8528 72 99

-- Κεραίες

14

14

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- Των οποίων ο λόγος πλάτος/ύψος της οθόνης είναι μικρότερος του 1,5

---- Άλλες

------ Με παραμέτρους σάρωσης που υπερβαίνουν τις 625 γραμμές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8528 72 91

8528 72 75

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

7
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3
3

---- Από άλλες ύλες

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8529 90 49

8529 90 65

1,7
1,7
1,7

2,2
2,2

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 8608)

- Συσκευές για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

- Άλλες συσκευές

- Μέρη

Ηλεκτρικές συσκευές ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης (π.χ. συστήματα κουδουνιών, σειρήνες,
αναγγελτήριοι πίνακες, ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς),
άλλες από εκείνες των κλάσεων 8512 ή 8530

- Ηλεκτρικές ειδοποιητήριες συσκευές για την προστασία κατά της κλοπής ή πυρκαγιάς και
παρόμοιες συσκευές

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται στα κτίρια

-- Άλλες

- Πίνακες ενδείξεων που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD) ή με
φωτοδιόδους (LED)

-- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με φωτοδιόδους (LED)

8530

8530 10 00

8530 80 00

8530 90 00

8531

8531 10

8531 10 30

8531 10 95

8531 20

8531 20 20
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-- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

3

---- Άλλα

8529 90 97

Ατελώς

5

---- Για συσκευές λήψης εικόνων για την τηλεόραση της διάκρισης 8525 80 11 και 8525 80 19 και
συσκευές των κλάσεων 8527 και 8528

8529 90 92

--- Άλλα

2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Από ξύλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8529 90 41

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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- Άλλες συσκευές

-- Διατάξεις απεικόνισης με επίπεδη οθόνη

-- Άλλες

- Μέρη

-- Συσκευών των διακρίσεων 8531 20 και 8531 80 20

-- Άλλων

Ηλεκτρικοί πυκνωτές, σταθεροί, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

- 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)

8531 80

8531 80 20

8531 80 95

8531 90

8531 90 20

8531 90 85

8532

8532 10 00

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Ηλεκτρολυτικοί με αργίλιο

-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε μία μόνο στρώση

-- Με διηλεκτρική ύλη από κεραμικό, σε πολλές στρώσεις

-- Με διηλεκτρική ύλη από χαρτί ή πλαστική ύλη

-- Άλλοι

8532 22 00

8532 23 00

8532 24 00

8532 25 00

8532 29 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1837

Ατελώς

-- Με ταντάλιο

Ατελώς

2,2

Ατελώς

2,2

8532 21 00

- Άλλοι σταθεροί πυκνωτές

Ατελώς

--- Άλλοι

8531 20 95

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Που έχουν ενσωματωμένες διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8531 20 40

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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Αντιστάσεις ηλεκτρικές μη θερμαντικές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ρεοστάτες και τα
ποτενσιόμετρα)

- Αντιστάσεις σταθερές με άνθρακα, συσσωματωμένες ή σε στρώση

8533

8533 10 00

Ατελώς

-- Άλλες

8533 29 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Άλλες μεταβλητές αντιστάσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα)

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

-- Άλλες

- Μέρη

Τυπωμένα κυκλώματα

8533 39 00

8533 40

8533 40 10

8533 40 90

8533 90 00

8534 00

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Που περιλαμβάνουν άλλα παθητικά στοιχεία

8534 00 19

8534 00 90
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Ατελώς

-- Πολλαπλά κυκλώματα

8534 00 11

- Που περιλαμβάνουν μόνο στοιχεία αγωγών και επαφών

Ατελώς

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

8533 31 00

- Αντιστάσεις μεταβλητές (στις οποίες περιλαμβάνονται οι ρεοστάτες και τα ποτενσιόμετρα) σε
περιέλιξη

Ατελώς

-- Για ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 20 W

8533 21 00

- Άλλες σταθερές αντιστάσεις

Ατελώς

- Μέρη

8532 90 00

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Πυκνωτές, μεταβλητοί ή ρυθμιζόμενοι

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8532 30 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

8535 10 00

2,7

2,7
2,7
2,7
2,7

2,3
2,3
2,3

-- Άλλοι

- Διακόπτες για την κατανομή και διακόπτες για τη διακοπή του ρεύματος

-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

-- Άλλοι

- Αλεξικέραυνα, συσκευές για τον περιορισμό της τάσης και αντιστάσεις στα κύματα ηλεκτρισμού

- 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) και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης], για τάση που δεν
υπερβαίνει 1 000 V. Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

- Ασφάλειες και διατάξεις διακοπής κυκλωμάτων με ασφάλειες

-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 10 A

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 10 A άλλα δεν υπερβαίνει τα 63 A

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A

8535 29 00

8535 30

8535 30 10

8535 30 90

8535 40 00

8535 90 00

8536

8536 10

8536 10 10

8536 10 50

8536 10 90
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2,7

-- Για τάση κατώτερη των 72,5 kV

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8535 21 00

- Αυτόματοι διακόπτες ρεύματος

Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων (π.χ. διακόπτες, διακόπτες αναστροφής, διατάξεις διακοπής
κυκλωμάτων, αλεξικέραυνα, διατάξεις για τον περιορισμό της τάσης, αντιστάσεις στα κύματα
ηλεκτρισμού, ρευματολήπτες και άλλοι σύνδεσμοι, κουτιά σύνδεσης), για τάση που υπερβαίνει
τα 1 000 V

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8535

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
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2,3

2,3
2,3
2,3

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 63 A

- Άλλες συσκευές για την προστασία των ηλεκτρικών κυκλωμάτων

-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 16 A

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 16 A αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 A

-- Για ένταση που υπερβαίνει τα 125 A

8536 20 90

8536 30

8536 30 10

8536 30 30

8536 30 90

2,3

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Για ένταση που υπερβαίνει τα 2 A

-- Άλλοι

- Άλλοι διακόπτες για τη διακοπή, κατανομή και αναστροφή του ρεύματος

-- Ηλεκτρονικοί διακόπτες εναλλασσόμενου ρεύματος που αποτελούνται από οπτικά συζευγμένα
κυκλώματα εξόδου (μεμονωμένοι διακόπτες θυρίστορ EΡ)

-- Ηλεκτρονικοί διακόπτες συμπεριλαμβανομένων των θερμικά προστατευόμενων ηλεκτρονικών
διακοπτών που αποτελούνται από ένα τρανζίστορ και ένα τσιπ με λογική (τεχνολογία chip on chip)

-- Ηλεκτρομηχανικοί διακόπτες για ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 11 A

8536 41 90

8536 49 00

8536 50

8536 50 03

8536 50 05

8536 50 07

--- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1840

2,3

--- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 2 A

8536 41 10

-- Άλλοι

2,3

-- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 60 V

8536 41

- Ηλεκτρονόμοι

2,3

-- Για ένταση που δεν υπερβαίνει τα 63 A

8536 20 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Διακόπτες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8536 20

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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2,3
2,3
2,3

---- Περιστροφικοί διακόπτες

---- Άλλοι

--- Άλλοι

8536 50 15

8536 50 19

8536 50 80

Ατελώς
Ατελώς
2,3
3

2,3
Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλες

-- Άλλες

--- Για ομοαξονικά καλώδια

--- Για τυπωμένα κυκλώματα

--- Άλλες

- Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες,δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών

- Άλλες συσκευές

-- Προκατασκευασμένα στοιχεία για ηλεκτρικές καλωδιώσεις

-- Συνδέσεις και στοιχεία επαφής για σύρματα και καλώδια

-- Συσκευές δοκιμής ημιαγωγών δίσκων (wafer probers)

-- Άλλες

8536 61 90

8536 69

8536 69 10

8536 69 30

8536 69 90

8536 70 00

8536 90

8536 90 01

8536 90 10

8536 90 20

8536 90 85
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2,3

--- Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί) Edison

8536 61 10

2,3

2,3

-- Υποδοχές ηλεκτρικών λαμπτήρων (ντουί)

8536 61

- Υποδοχές (ντουί) ηλεκτρικών λαμπτήρων, βύσματα (φις) και ρευματολήπτες

2,3

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Διακόπτες πλήκτρου ή πιεζόμενου κομβίου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8536 50 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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- Για τάση που δεν υπερβαίνει τα 1 000 V

-- Ερμάρια για αριθμητικούς χειρισμούς που ενσωματώνουν μία αυτόματη μηχανή επεξεργασίας
πληροφοριών

8537 10

8537 10 10

2,1
2,1

- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V

-- Για τάση που υπερβαίνει τα 1 000 V αλλά δεν υπερβαίνει τα 72,5 kV

-- Για τάση που υπερβαίνει τα 72,5 kV

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις συσκευές των
κλάσεων 8535, 8536 ή 8537

- Πίνακες, πλάκες κονσόλες, αναλόγια, ερμάρια και άλλα υποθέματα της κλάσης 8537, χωρίς τις
συσκευές τους

- Άλλα

8537 20

8537 20 91

8537 20 99

8538

8538 10 00

8538 90
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-- Για δοκιμαστικά δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 8536 90 20

2,1

--- Άλλα

8537 10 99

2,2

2,1

--- Συσκευές χειρισμού με προγραμματιζόμενη μνήμη

2,1

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8537 10 91

-- Άλλα

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για
αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές των
κλάσεων 8535 ή 8536, για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος, στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή συσκευές του κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και
συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός από τις συσκευές μεταγωγής της κλάσης 8517

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
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0

0

0

0

0

0
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1,7

--- Άλλες

8538 90 19

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

- Είδη με την ονομασία «φάροι και προβολείς σφραγισμένοι»

8539

8539 10 00

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα

8539 21 30

2,7

2,7
2,7

---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

-- Άλλοι, με ισχύ που δεν υπερβαίνει τα 200 W και με τάση που υπερβαίνει τα 100 V

--- Με ανακλαστήρες

--- Άλλοι

-- Άλλοι

8539 21 98

8539 22

8539 22 10

8539 22 90

8539 29
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2,7

---- Που υπερβαίνει τα 100 V

2,7

8539 21 92

--- Άλλοι, για τάση

-- Αλογόνων, βολφραμίου

8539 21

- Άλλοι λαμπτήρες και σωλήνες πυράκτωσης, με εξαίρεση εκείνους των υπεριωδών ή υπέρυθρων
ακτίνων

1,7

--- Άλλα

8538 90 99

2,7

3,2

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

8538 90 91

-- Άλλες

3,2

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Ηλεκτρονικές συναρμολογήσεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8538 90 11

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6271

2,7

---- Που δεν υπερβαίνει τα 100 V

8539 29 98

2,7
2,7
2,7
2,7

--- Άλλοι

-- Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου ή νατρίου, λαμπτήρες αλογόνου

--- Ατμών υδραργύρου

--- Ατμών νατρίου

--- Μεταλλικές λάμπες αλογόνου

-- Άλλοι

8539 31 90

8539 32

8539 32 10

8539 32 50

8539 32 90

8539 39 00

2,7

-- Άλλοι

--- Με υπεριώδεις ακτίνες

--- Με υπέρυθρες ακτίνες

8539 49

8539 49 10

8539 49 30
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2,7

-- Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

8539 41 00

2,7

2,7

--- Με δύο κάλυκες

8539 31 10

- Λαμπτήρες και σωλήνες με υπεριώδεις ή υπέρυθρες ακτίνες. Ηλεκτρικοί λαμπτήρες τόξου

2,7

-- Φθορισμού, θερμής καθόδου

8539 31

- Λαμπτήρες και σωλήνες εκκένωσης, άλλοι από εκείνους με υπεριώδεις ακτίνες

2,7

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

---- Που υπερβαίνει τα 100 V

--- Άλλοι, για τάση

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για μοτοσικλέτες ή άλλα αυτοκίνητα οχήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8539 29 92

8539 29 30

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6272

Λυχνίες κάθε είδους ηλεκτρονικές, θερμής καθόδου, ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου (π.χ. λυχνίες
κάθε είδους, κενού, ατμού ή αερίου, σωληνωτοί ανορθωτές ατμού υδραργύρου, σωληνωτές
καθοδικές λυχνίες, σωληνωτές και άλλες λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης), άλλες
από εκείνες της κλάσης 8539

8540

14
14
14

---- Υπερβαίνει τα 42 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 52 cm

---- Υπερβαίνει τα 52 cm, αλλά δεν υπερβαίνει τα 72 cm

---- Υπερβαίνει τα 72 cm

8540 11 13

8540 11 15

8540 11 19

7,5

-- Ασπρόμαυρες ή άλλες μονόχρωμες

- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης. Σωληνωτές λυχνίες μετατροπής ή
ενίσχυσης εικόνων. Άλλες σωληνωτές λυχνίες φωτοκαθόδου

-- Σωληνωτές λυχνίες για συσκευές λήψης εικόνων τηλεόρασης

8540 12 00

8540 20

8540 20 10
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14

---- Υπερβαίνει τα 75 cm

8540 11 99

2,7

14

---- Δεν υπερβαίνει τα 75 cm

8540 11 91

--- Άλλες, των οποίων η διαγώνιος της οθόνης

14

---- Δεν υπερβαίνει τα 42 cm

--- Των οποίων η σχέση πλάτους/ύψους της οθόνης είναι μικρότερη του 1,5 και των οποίων η
διαγώνιος της οθόνης

-- Έγχρωμες

8540 11 11

8540 11

2,7

-- Άλλα

8539 90 90

- Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο

2,7

-- Κάλυκες

8539 90 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8539 90

ΣΟ 2008

0

3

7

7

7

7

7

7

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6273

2,6
2,6
2,6

- Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, έγχρωμοι, με βήμα φωσφορίζουσας κοκκιδωτής οθόνης
μικρότερο από 0.4 mm

- Σωλήνες οπτικής παρουσίασης γραφικών, ασπρόμαυροι ή άλλοι μονόχρωμοι

- Άλλοι καθοδικοί σωλήνες

8540 40 00

8540 50 00

8540 60 00

2,7
2,7

-- Κλύστρον

-- Άλλες

8540 72 00

8540 79 00

2,7

-- Άλλες

8540 89 00

2,7

-- 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

8540 99 00

8541

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1846

2,7

-- Σωληνωτών καθοδικών λυχνιών

8540 91 00

- Μέρη

2,7

-- Σωληνωτές λυχνίες λήψης ή ενίσχυσης

8540 81 00

- Άλλες λυχνίες, κάθε είδους

2,7

-- Μάγνετρον

8540 71 00

- Σωληνωτές λυχνίες για υπερσυχνότητες (π.χ. μάγνετρον, κλείστρον, σωλήνες προοδευτικών
κυμάτων, καρκινοτρόν), με εξαίρεση τις σωληνωτές λυχνίες που ελέγχονται με πλέγμα

2,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8540 20 80

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6274

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες

- Θυρίστορ, διάκ και τριάκ, άλλα από τις φωτοευαίσθητες διατάξεις

- Διατάξεις φωτοευαίσθητες με ημιαγωγό, στις οποίες περιλαμβάνονται και τα φωτοβολταϊκά
κύτταρα έστω και συναρμολογημένα σε αυτοτελείς μονάδες ή κατασκευασμένα σε πλάκες. Δίοδοι
εκπομπής φωτός

-- Δίοδοι εκπομπής φωτός, περιλαμβανομένων διόδων λέιζερ

-- Άλλα

- Άλλες διατάξεις με ημιαγωγό

- Κρύσταλλοι πιεζοηλεκτρικοί συναρμολογημένοι

- Μέρη

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

8541 29 00

8541 30 00

8541 40

8541 40 10

8541 40 90

8541 50 00

8541 60 00

8541 90 00

8542

Ατελώς

--- Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β 3) του παρόντος κεφαλαίου

--- Άλλα

8542 31 10

8542 31 90
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Ατελώς

-- Επεξεργαστές και ελεγκτές, έστω και συνδυασμένοι με μνήμες, μετατροπείς, λογικά κυκλώματα,
ενισχυτές, ωρολογιακά κυκλώματα και κυκλώματα συγχρονισμού ή άλλα κυκλώματα

8542 31

- Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα

Ατελώς

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Με δυνατότητα κατανάλωσης ρεύματος κατώτερη του 1 W

- Κρυσταλλολυχνίες, άλλες από τις φωτοκρυσταλλολυχνίες

- Δίοδοι, άλλες από τις φωτοδιόδους και τις διόδους εκπομπής φωτός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8541 21 00

8541 10 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6275

--- Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β 3) του παρόντος κεφαλαίου

8542 32 10

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Mbits

---- Στατικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (S-RAMs) στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι κρυφές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (cache-RAMs)

---- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, προγραμματιζόμενες, διαγράψιμες με υπεριώδεις ακτίνες (EPROMs)

8542 32 39

8542 32 45

8542 32 55

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

------ Με ικανότητα απομνημόνευσης που υπερβαίνει τα 512 Mbits

----- Άλλες

---- Άλλες μνήμες

-- Ενισχυτές

-- Άλλα

--- Προϊόντα που αναφέρονται στη σημείωση 8 β 3) του παρόντος κεφαλαίου

--- Άλλα

8542 32 69

8542 32 75

8542 32 90

8542 33 00

8542 39

8542 39 10

8542 39 90
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Ατελώς

------ Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει το 512 Mbits

8542 32 61

----- Flash E²PROMs

---- Μνήμες μόνο ανάγνωσης, διαγράψιμες με ηλεκτρικό ρεύμα, προγραμματιζόμενες (E²PROMs),
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι flash E²PROMs

Ατελώς

----- Με ικανότητα απομνημόνευσης που δεν υπερβαίνει τα 512 Mbits

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

8542 32 31

---- Δυναμικές μνήμες ανάγνωσης-εγγραφής τυχαίας προσπέλασης (D-RAMs)

--- Άλλα

-- Μνήμες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8542 32

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6276

3,7

- Γεννήτριες σημάτων

- Μηχανές και συσκευές γαλβανοπλαστικής, ηλεκτρόλυσης ή ηλεκτροφόρησης

- Άλλες μηχανές και συσκευές

-- Ηλεκτρικές μηχανές μετάφρασης ή που δύνανται να χρησιμοποιηθούν ως λεξικά

-- Ενισχυτές κεραιών

8543 20 00

8543 30 00

8543 70

8543 70 10

8543 70 30

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

---- Άλλοι

--- Άλλοι

-- Ηλεκτροδότες φρακτών

-- Άλλες

- Μέρη

8543 70 55

8543 70 59

8543 70 60

8543 70 90

8543 90 00
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3,7

---- Με μήκος λυχνίας που δεν υπερβαίνει τα 100 cm

3,7

8543 70 51

--- Που λειτουργούν με λυχνίες φθορισμού υπεριωδών ακτίνων A

-- Ηλιακοί πάγκοι, ηλιακές οροφές και παρόμοιες συσκευές για μαύρισμα

3,7

- Επιταχυντές σωματιδίων

8543 10 00

Ατελώς

4

Μηχανές και συσκευές ηλεκτρικές που έχουν δική τους λειτουργία, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

8543

Ατελώς

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μέρη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8542 90 00

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6277

3,7
3,7
3,7
3,7

-- Άλλα

--- Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα

--- Άλλα

- Καλώδια ομοαξονικά και άλλοι ομοαξονικοί ηλεκτρικοί αγωγοί

- Δέσμες από σύρματα για αναφλεκτήρες και άλλες δέσμες από σύρματα των τύπων που
χρησιμοποιούνται στα μεταφορικά μέσα

8544 19

8544 19 10

8544 19 90

8544 20 00

8544 30 00

--- Άλλοι

-- Άλλοι

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V

8544 42 90

8544 49

8544 49 20
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--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνίες

8544 42 10

--- Άλλοι

---- Που έχουν εφοδιαστεί με τεμάχια σύνδεσης

8544 42

Ατελώς

3,3

Ατελώς

3,7

--- Άλλα

8544 11 90

- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V

3,7

--- Σμαλτωμένα ή βερνικωμένα

8544 11 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Από χαλκό

- Σύρματα για περιτύλιξη

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8544 11

8544

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6278

3,7
3,7

- Άλλοι ηλεκτρικοί αγωγοί, για τάσεις που υπερβαίνουν τα 1 000 V

-- Με αγωγό από χαλκό

-- Με άλλους αγωγούς

- 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

8544 60

8544 60 10

8544 60 90

8544 70 00

8545

2,7
2,7
2,7

-- Άλλα

--- Ηλεκτρόδια για εγκαταστάσεις ηλεκτρόλυσης

--- Άλλα

- Ψήκτρες

- Άλλα

8545 19

8545 19 10

8545 19 90

8545 20 00

8545 90

2,7

-- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για κλιβάνους

8545 11 00
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3,7

----- Για τάσεις 1 000 V

8544 49 99

- Ηλεκτρόδια

3,7

----- Για τάσεις που υπερβαίνουν τα 80 V αλλά δεν υπερβαίνουν τα 1 000 V

8544 49 95

Ατελώς

3,7

3,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

----- για τάσεις που δεν υπερβαίνουν τα 80 V

---- Άλλοι

---- Σύρματα και καλώδια, με διάμετρο του άκρου που υπερβαίνει τα 0,51 mm

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8544 49 93

8544 49 91

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6279

Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση

- Από γυαλί

- Από κεραμικό

-- Χωρίς μεταλλικά μέρη

8546

8546 10 00

8546 20

8546 20 10

4,7

3,7
3,7

--- Άλλοι

- Άλλοι

-- Από πλαστικές ύλες

-- 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 8546.
Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί
εσωτερικά

8546 20 99

8546 90

8546 90 10

8546 90 90

8547
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4,7

--- Για εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας ή για γραμμές έλξης

4,7

8546 20 91

-- Με μεταλλικά μέρη

2,7

-- Άλλα

8545 90 90

3,7

1,7

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

-- Αντιστάσεις θερμαντικές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8545 90 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6280

3,7

- Άλλα

Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσσωρευτών.
Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί
συσσωρευτές. Ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονομάζονται ή
περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

- Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών
συσσωρευτών. Χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι
ηλεκτρικοί συσσωρευτές

-- Ηλεκτρικές στήλες και συστοιχίες ηλεκτρικών στηλών

8547 90 00

8548

8548 10

8548 10 10
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3,7

- Μονωτικά τεμάχια από πλαστικές ύλες

8547 20 00

-- Ηλεκτρικοί συσσωρευτές

4,7

-- Άλλα

8547 10 90

4,7

4,7

-- Που περιέχουν κατά βάρος 80 % ή περισσότερο μεταλλικά οξείδια

8547 10 10

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

- Μονωτικά τεμάχια από κεραμικό

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8547 10

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6281

2,6

--- Άλλοι

8548 10 29

- Άλλοι

-- Μνήμες σε πολυσυνδυαστική μορφή όπως σε μηχανισμούς σωρού (stack D-RAMs) και
σε ενότητες (modules)

-- Άλλα

8548 90

8548 90 20

8548 90 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1854

Ατελώς

--- Άλλοι

8548 10 99

2,7

Ατελώς

Ατελώς

--- Από μόλυβδο

8548 10 91

-- Απορρίμματα και θραύσματα από στήλες, συστοιχίες στηλών και από ηλεκτρικούς
συσσωρευτές

2,6

Bασικός δασμολογικός
συντελεστής

--- Από μόλυβδο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8548 10 21

ΣΟ 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6282

1,7

1,7
1,7

1,7
1,7
1,7

Σιδηροδρομικές μηχανές, που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού ή με ηλεκτρικούς
συσσωρευτές

- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

- Με ηλεκτρικούς συσσωρευτές

Άλλες σιδηροδρομικές μηχανές. Εφοδιομεταφορικές

- Σιδηροδρομικές μηχανές ντίζελ-ηλεκτρικές

- Άλλες

Αυτοκινητάμαξες και οχήματα αυτοκινούμενα σε σιδηροτροχιές, άλλα από εκείνα της κλάσης 8604

- Με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού

- Άλλα

Οχήματα για τη συντήρηση ή την εξυπηρέτηση των σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών, έστω και
αυτοπροωθούμενα (π.χ. οχήματα-εργαστήρια, οχήματα-γερανοί, βαγόνια εξοπλισμένα με μηχανήματα
για το παραγέμισμα των σιδηρογραμμών με έρμα, οχήματα για την ευθυγράμμιση των γραμμών,
οχήματα δοκιμών και ελέγχου γραμμών (δραιζίνες)

8601

8601 10 00

8601 20 00

8602

8602 10 00

8602 90 00

8603

8603 10 00

8603 90 00

8604 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1855

1,7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 86 - ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ Ή ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥΣ. ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

86

Βασικός δασμός

ΤΜΗΜΑ XVII - ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XVII

CN 2008

Δασμολογικοί πίνακες της ΕΕ

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6283

1,7

- Βαγόνια-δεξαμενές και παρόμοια

- Βαγόνια αυτόματης εκφόρτωσης, άλλα από εκείνα των διακρίσεων 8606 10

8606 10 00

8606 30 00

1,7
1,7
1,7

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

--- Άλλα

-- Ανοιχτά, με πλευρές αμετακίνητες ύψους που υπερβαίνει τα 60 cm (ανατρεπόμενα)

-- Άλλα

Μέρη οχημάτων για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές

8606 91 10

8606 91 80

8606 92 00

8606 99 00

8607

1,7

-- Άλλα φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών

-- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη

8607 12 00

8607 19

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1856

--- Άξονες, συναρμολογημένοι ή μη. Tροχοί και τα μέρη τους

1,7

-- Φορεία και μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών έλξης

8607 11 00

- Φορεία (συνήθως διαξονικά), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών, άξονες και τροχοί, και τα
μέρη τους

1,7

-- Καλυμμένα και κλειστά

8606 91

- Άλλα

1,7

Βαγόνια για τη μεταφορά εμπορευμάτων πάνω σε σιδηροτροχιές

8606

1,7

Βασικός δασμός

Οχήματα επιβατών, σκευοφόροι, οχήματα ταχυδρομείου και άλλα ειδικά οχήματα, για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές (με εξαίρεση τα οχήματα της κλάσης 8604)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8605 00 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6284

2,7
2,7

---- Από τυπωτό χάλυβα

---- Άλλα

8607 19 11

8607 19 18

1,7

---- Άλλα

8607 19 99

1,7
1,7

1,7
1,7

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

--- Άλλα

- Άγκιστρα και λοιπά συστήματα ζεύξης, ελατηριωτοί συγκρουστήρες, και τα μέρη τους

-- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

-- Άλλα

8607 21 90

8607 29

8607 29 10

8607 29 90

8607 30

8607 30 01

8607 30 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1857

1,7

--- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 21 10

- Άλλα

1,7

-- Φρένα με πεπιεσμένο αέρα και τα μέρη τους

8607 21

- Φρένα και τα μέρη τους

1,7

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 19 91

--- Μέρη φορείων (συνήθως διαξονικών), μη κινητήριοι μπροστινοί τροχοί ατμαμαξών και παρόμοια

2,7

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης ή σε τύπους

8607 19 01

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6285

--- Κιβώτια αξόνων και τα μέρη τους

8607 91 10

1,7

3,7
1,7
1,7
1,7

1,7
1,7
1,7

---- Άλλα

-- Άλλα

--- Κιβώτια αξόνων και μέρη τους

--- Κιβώτια αμαξωμάτων και τα μέρη τους

--- Βάσεις και τα μέρη τους

--- Άλλα

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για
σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους

- Μόνιμο υλικό και συσκευές για σιδηροδρομικές γραμμές

- Άλλες συσκευές

- Μέρη

8607 91 99

8607 99

8607 99 10

8607 99 30

8607 99 50

8607 99 90

8608 00

8608 00 10

8608 00 30

8608 00 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1858

1,7

3,7

Βασικός δασμός

---- Από χυτοσίδηρο ή χάλυβα απλής χύτευσης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8607 91 91

--- Άλλα

-- Για σιδηροδρομικές μηχανές

8607 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6286

16
16

Ατελώς
Ατελώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 87 - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ, ΠΟΔΗΛΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Ελκυστήρες (με εξαίρεση τα οχήματα-ελκυστήρες της κλάσης 8709)

- Ελκυστήρες χειροδηγούμενοι

- Ελκυστήρες για οδούς για ημιρυμουλκούμενα

-- Καινούργιοι

-- Μεταχειρισμένοι

- Ελκυστήρες με ερπύστριες

-- Ελκυστήρες που προορίζονται για την ισοπέδωση και εξομάλυνση του χιονιού στις πίστες σκι

-- Άλλα

- Άλλοι

87

8701

8701 10 00

8701 20

8701 20 10

8701 20 90

8701 30

8701 30 10

8701 30 90

8701 90

--- Καινούργιοι, με κινητήρα ισχύος

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1859

-- Γεωργικοί ελκυστήρες και ελκυστήρες δασών (με εξαίρεση τους χειροδηγούμενους), τροχοφόροι

Ατελώς

- Άλλα

8609 00 90

3

Ατελώς

- Εμπορευματοκιβώτια που έχουν προστατευτική θωράκιση από μόλυβδο κατά των ακτινοβολιών, για
τη μεταφορά ραδιενεργών υλών (Ευρατόμ)

8609 00 10

Βασικός δασμός

Πλαίσια και εμπορευματοκιβώτια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα εμπορευματοκιβώτια-δεξαμενές
και τα εμπορευματοκιβώτια-αποθήκες) ειδικά κατασκευασμένα και εξοπλισμένα για ένα ή
περισσότερα μεταφορικά μέσα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8609 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6287

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

---- Που υπερβαίνει τα 59 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 75 kW

---- Που υπερβαίνει τα 75 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 90 kW

---- Που υπερβαίνει τα 90 kW

--- Μεταχειρισμένοι

-- Άλλοι

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα προσώπων ή περισσοτέρων, συμπεριλαμβανομένου του
οδηγού

- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)

8701 90 31

8701 90 35

8701 90 39

8701 90 50

8701 90 90

8702

8702 10

16

--- Μεταχειρισμένα

8702 10 19

10
10

--- Καινούργια

--- Μεταχειρισμένα

8702 10 91

8702 10 99

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³

16

--- Καινούργια

8702 10 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1860

Ατελώς

---- Που υπερβαίνει τα 37 kW αλλά δεν υπερβαίνει τα 59 kW

8701 90 25

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm³

Ατελώς

---- Που υπερβαίνει τα 18 kW, αλλά δεν υπερβαίνει τα 37 kW

8701 90 20

7

Ατελώς

Βασικός δασμός

---- Που δεν υπερβαίνει τα 18 kW

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8701 90 11

CN 2008

7

7

7

7

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6288

16

---- Μεταχειρισμένα

8702 90 19

10
10

5

10

---- Μεταχειρισμένα

-- Άλλα

Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων (άλλα από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και τα οχήματα
τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα

- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι. Ειδικά οχήματα για τη
μεταφορά προσώπων πάνω στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοια οχήματα

-- Οχήματα ειδικά κατασκευασμένα για να μετακινούνται πάνω στο χιόνι, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς
σπινθήρες

-- Άλλα

8702 90 39

8702 90 90

8703

8703 10

8703 10 11

8703 10 18

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1861

- Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

10

---- Καινούργια

8702 90 31

--- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³

16

Βασικός δασμός

---- Καινούργια

--- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm³

-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8702 90 11

8702 90

CN 2008

7

0

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6289

10

10
10

--- Μεταχειρισμένα

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 000 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm³

--- Καινούργια

--- Μεταχειρισμένα

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 000 cm³

8703 21 90

8703 22

8703 22 10

8703 22 90

8703 23

10

10
10

--- Μεταχειρισμένα

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 3 000 cm³

--- Καινούργια

--- Μεταχειρισμένα

8703 23 90

8703 24

8703 24 10

8703 24 90

8703 31

10

---- Άλλα

8703 23 19

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 500 cm³

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1862

- Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)

10

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

8703 23 11

--- Καινούργια

10

--- Καινούργια

8703 21 10

Βασικός δασμός

-- Με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cm³

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8703 21

CN 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6290

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 1 500 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³

8703 32

10
10

---- Άλλα

--- Μεταχειρισμένα

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm³

8703 32 19

8703 32 90

8703 33

10
10
10

10
10

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

---- Άλλα

--- Μεταχειρισμένα

- Άλλα

-- Οχήματα με ηλεκτρικούς κινητήρες

-- Άλλα

Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

8703 33 11

8703 33 19

8703 33 90

8703 90

8703 90 10

8703 90 90

8704

--- Καινούργια

10

---- Αυτοκινούμενα τροχόσπιτα

8703 32 11

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1863

10

--- Μεταχειρισμένα

8703 31 90

--- Καινούργια

10

Βασικός δασμός

--- Καινούργια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8703 31 10

CN 2008

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6291

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατομ)

8704 21 10

22

----- Μεταχειρισμένα

8704 21 39

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατομ)

8704 22 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1864

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t αλλά δεν υπερβαίνει τους 20 t

8704 22

--- Άλλα

10

----- Μεταχειρισμένα

8704 21 99

3,5

10

----- Καινούργια

8704 21 91

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³

22

----- Καινούργια

8704 21 31

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 500 cm³

--- Άλλα

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t

8704 21
3,5

Ατελώς

-- Άλλα

8704 10 90

- Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ)

Ατελώς

-- Με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) ή με ηλεκτρικούς
σπινθήρες

8704 10 10

Βασικός δασμός

- Ανατρεπόμενα αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα για να χρησιμοποιούνται έξω από το οδικό
δίκτυο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704 10

CN 2008

0

5

7

7

7

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6292

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 20 t

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 23

8704 23 10

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργει (Ευρατόμ)

8704 31 10

22

----- Μεταχειρισμένα

8704 31 39

10

----- Μεταχειρισμένα

8704 31 99
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10

----- Καινούργια

8704 31 91

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³

22

----- Καινούργια

8704 31 31

---- Με κινητήρα με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm³

--- Άλλα

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που δεν υπερβαίνει τους 5 t

8704 31

3,5

22

---- Μεταχειρισμένα

8704 23 99

- Άλλα, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες

22

---- Καινούργια

8704 23 91

--- Άλλα

22

---- Μεταχειρισμένα

8704 22 99

3,5

22

Βασικός δασμός

---- Καινούργια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704 22 91

CN 2008

7

7

7

7

0

7

7

0

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6293

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8704 32 10

22
10

3,7
3,7
3,7
3,7

3,7
3,7

---- Μεταχειρισμένα

- 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),
αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνηταακτινολογικά εργαστήρια]

- Φορτηγά-γερανοί

- Αυτοκίνητα-πύργοι γεωτρήσεων (derricks) για τη διερεύνηση ή τη διάτρηση του εδάφους

- Πυροσβεστικά οχήματα

- Φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος (μπετονιέρες)

- Άλλα

-- Αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής οχημάτων

-- Αυτοκίνητα αντλιοφόρα σκυροδέματος (μπετόν)

8704 32 99

8704 90 00

8705

8705 10 00

8705 20 00

8705 30 00

8705 40 00

8705 90

8705 90 10

8705 90 30

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1866

22

---- Καινούργια

3,5

Βασικός δασμός

8704 32 91

--- Άλλα

-- Με μέγιστο βάρος με φορτίο που υπερβαίνει τους 5 t

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8704 32

CN 2008

0

0

0

0

0

0

7

7

7

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6294

Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, με τον κινητήρα τους

8706 00

6

-- Άλλες

8706 00 19

10

4,5
4,5

-- Άλλες

Αμαξώματα των αυτοκίνητων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705, στα οποία περιλαμβάνονται
και οι θάλαμοι οδήγησης

- Των οχημάτων της κλάσης 8703

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης

-- Άλλα

- Άλλα

8706 00 99

8707

8707 10

8707 10 10

8707 10 90

8707 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1867

4,5

-- Αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703

8706 00 91

- Άλλες

19

-- Αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8702 ή αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704

3,7

Βασικός δασμός

8706 00 11

- Βάσεις των ελκυστήρων της κλάσης 8701. Βάσεις των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8702,
8703 ή 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με
κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 2 800 cm³

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8705 90 90

CN 2008

0

0

7

0

0

7

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6295

4,5

3

4,5

-- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 μέχρι 8705

- Εξαρτήματα κατά των συγκρούσεων και τα μέρη τους

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

-- Άλλα

8707 90 90

8708

8708 10

8708 10 10

8708 10 90

4,5

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

--- Άλλα

8708 21 10

8708 21 90

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1868

3

-- Ζώνες ασφαλείας

8708 21

- Άλλα μέρη και εξαρτήματα αμαξωμάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι οδήγησης)

4,5

Βασικός δασμός

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με
ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με
εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει
τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8707 90 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6296

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 30 10

4,5
4,5

--- Για δισκόφρενα

--- Άλλα

- Κιβώτια ταχυτήτων και τα μέρη τους

8708 30 91

8708 30 99

8708 40

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1869

- Φρένα και σερβόφρενα. Μέρη αυτών

8708 30

-- Άλλα

4,5

--- Άλλα

8708 29 90

3

3

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 29 10

Βασικός δασμός

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 29

CN 2008

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6297

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 50 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1870

- Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του
βάρους του οχήματος. Μέρη αυτών

8708 50

-- Άλλα

3,5

---- Άλλα

8708 40 99

3

4,5

4,5

---- Από χάλυβα έκτυπο

--- Μέρη

--- Κιβώτια ταχυτήτων

8708 40 91

8708 40 50

3

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 40 20

-- Άλλα

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6298

- Τροχοί, τα μέρη και εξαρτήματά τους

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 70

8708 70 10

3
4,5

--- Μέρη τροχών με αστεροειδή μορφή, που έχουν χυτευθεί σε ένα μόνο τεμάχιο, από χυτοσίδηρο,
σίδηρο ή χάλυβα

--- Άλλα

8708 70 91

8708 70 99

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1871

4,5

--- Τροχοί από αργίλιο. Μέρη και εξαρτήματα τροχών από αργίλιο

8708 70 50

-- Άλλα

3,5

----- Άλλα

8708 50 99

3

4,5

4,5

----- για άξονες ανάρτησης του βάρους του οχήματος

---- Άλλα

---- Από χάλυβα έκτυπο

8708 50 91

8708 50 55

4,5

--- Γέφυρες με διαφορικό, έστω και με άλλα όργανα μετάδοσης της κίνησης και άξονες ανάρτησης του
βάρους του οχήματος

8708 50 35

--- Μέρη

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6299

-- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 80 20

3,5

--- Σταθεροποιητικοί δοκοί. Ελατήρια στρέψης

8708 80 55

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1872

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 91 20

--- Άλλα

-- Ψυγεία και τα μέρη τους

8708 91

3

3,5

---- Άλλα

8708 80 99

- Άλλα μέρη και εξαρτήματα

4,5

---- Από χάλυβα έκτυπο

8708 80 91

--- Άλλα

4,5

--- Αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ)

3

Βασικός δασμός

8708 80 35

-- Άλλα

- Συστήματα ανάρτησης και τα μέρη τους [στα οποία περιλαμβάνονται οι αποσβεστήρες κραδασμών
(αμορτισέρ)]

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 80

CN 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6300

4,5
3,5

---- Από χάλυβα έκτυπο

---- Άλλα

-- Συμπλέκτες και τα μέρη τους

8708 92 99

8708 93

4,5

8708 92 91

--- Μέρη

---- Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1873

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγουμένων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 92 20

8708 92 35

-- Σιγαστήρες και σωλήνες εξάτμισης. Μέρη αυτών

8708 92

--- Άλλα

3,5

----- Άλλα

8708 91 99

3

4,5

4,5

Βασικός δασμός

----- Από χάλυβα έκτυπο

---- Μέρη

---- Ψυγεία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8708 91 91

8708 91 35

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6301

-- Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως. Μέρη αυτών

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με
συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο
κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³,
των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 94

8708 94 20

3,5

----- Άλλα

-- Αερόσακοι με σύστημα φουσκώματος. Μέρη αυτών

8708 94 99

8708 95

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1874

4,5

4,5

----- Από χάλυβα έκτυπο

---- Μέρη

---- Τιμόνια, κολόνες τιμονιών και κιβώτια διευθύνσεως

8708 94 91

8708 94 35

4,5

--- Άλλα

8708 93 90

--- Άλλα

3

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 93 10

3

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6302

3

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκίνητων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκίνητων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 95 10

--- Που προορίζονται για τη βιομηχανία συναρμολόγησης: των χειροδηγούμενων ελκυστήρων της
διάκρισης 8701 10, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8703, των αυτοκινήτων οχημάτων της
κλάσης 8704, με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ), με κυλινδρισμό
που δεν υπερβαίνει τα 2 500 cm³, ή με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλεκτρικούς σπινθήρες,
με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 2 800 cm³, των αυτοκινήτων οχημάτων της κλάσης 8705

8708 99 10

4,5
3,5

---- Από χάλυβα έκτυπο

---- Άλλα

8708 99 93

8708 99 97

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1875

-- Άλλα

8708 99

--- Άλλα

3,5

---- Άλλα

8708 95 99

3

4,5

---- Από χάλυβα έκτυπο

8708 95 91

--- Άλλα

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6303

2
4
3,5
1,7

-- Άλλα

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

--- Άλλα

- Μέρη

Άρματα και θωρακισμένα αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλισμό τους. Τα μέρη τους

Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό
κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο κιβώτιο. Πλάγια κιβώτια

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που δεν υπερβαίνει τα 50 cm³

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 50 cm³ αλλά δεν
υπερβαίνει τα 250 cm³

8709 19

8709 19 10

8709 19 90

8709 90 00

8710 00 00

8711

8711 10 00

8711 20

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1876

4

--- Άλλα

8709 11 90

8

2

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8709 11 10

Βασικός δασμός

-- Ηλεκτρικά

- Οχήματα

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης των τύπων που χρησιμοποιούνται μέσα στα
εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αεροδρόμια, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων σε μικρές
αποστάσεις. Οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς
σταθμούς. Τα μέρη τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8709 11

8709

CN 2008

3

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6304

6
6
6
6
6

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 500 cm³

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 250 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 380 cm³

-- Με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 380 cm³ αλλά δεν υπερβαίνει τα 500 cm³

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 500 cm³, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 800 cm³

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό που υπερβαίνει τα 800 cm³

- Άλλα

Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής
εμπορευμάτων), χωρίς κινητήρα

- Χωρίς ρουλεμάν με μπίλιες

8711 30

8711 30 10

8711 30 90

8711 40 00

8711 50 00

8711 90 00

8712 00

8712 00 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1877

8

--- Που υπερβαίνει τα 125 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 250 cm³

8711 20 98

- Άλλα

8

--- Που υπερβαίνει τα 80 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 125 cm³

8711 20 93

15

8

8

Βασικός δασμός

--- Που υπερβαίνει τα 50 cm³, αλλά δεν υπερβαίνει τα 80 cm³

-- Άλλα, με κυλινδρισμό

-- Σκούτερ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8711 20 91

8711 20 10

CN 2008

7

0

0

0

0

0

3

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6305

15

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

Αμαξάκια τύπου πολυθρόνας και άλλα οχήματα για αναπήρους, έστω και με κινητήρα ή άλλο
μηχανισμό προώθησης

- Χωρίς μηχανισμό προώθησης

- Άλλα

Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713

8712 00 80

8713

8713 10 00

8713 90 00

8714

4,7
4,7
4,7

-- Πλαίσια και περόνες, και τα μέρη τους

--- Πλαίσια

--- Περόνες

--- Μέρη

-- Ζάντες και ακτίνες

8714 91

8714 91 10

8714 91 30

8714 91 90

8714 92

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1878

- Για αμαξάκια τύπου πολυθρόνας ή άλλα οχήματα για αναπήρους

8714 20 00

- Άλλα

3,7

-- Άλλα

8714 19 00

Ατελώς

3,7

-- Σέλες

8714 11 00

- Μοτοσικλετών (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα μοτοποδήλατα)

14

Βασικός δασμός

-- Δίτροχα ποδήλατα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8712 00 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

7

7

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6306

4,7
4,7

4,7
4,7
4,7
4,7

4,7
4,7
4,7

-- Ομφαλοί (moyeux) (άλλοι από τους ομφαλούς για φρένο) και οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων
τροχών

--- Ομφαλοί (moyeux)

--- Οδοντωτοί τροχοί κινήσεως ελεύθερων τροχών

-- Φρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ομφαλοί για φρένο, και τα μέρη τους

--- Ομφαλοί για φρένο

--- Άλλα φρένα

--- Μέρη

-- Σέλες

-- Ποδομοχλοί (πεντάλ) και οι μηχανισμοί τους καθώς και τα μέρη τους

--- Ποδομοχλοί (πεντάλ)

--- Μηχανισμοί ποδομοχλών (πεντάλ)

--- Μέρη

-- Άλλα

--- Τιμόνια

8714 93

8714 93 10

8714 93 90

8714 94

8714 94 10

8714 94 30

8714 94 90

8714 95 00

8714 96

8714 96 10

8714 96 30

8714 96 90

8714 99

8714 99 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1879

4,7

--- Ακτίνες

8714 92 90

4,7

4,7

Βασικός δασμός

--- Ζάντες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8714 92 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6307

4,7

2,7
2,7

--- Άλλα· μέρη

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα και τα μέρη τους

- Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών (λαντό-πουσέτες) και παρόμοια οχήματα

- Μέρη

Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους οχήματα. Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα.
Τα μέρη τους

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για κατοίκηση ή για κατασκήνωση, τύπου τροχόσπιτου
(καραβάν)

-- Πτυσσόμενα

8714 99 90

8715 00

8715 00 10

8715 00 90

8716

8716 10

8716 10 10

2,7
2,7
2,7
2,7

--- Που υπερβαίνει τα 750 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 1 600 kg

--- Που υπερβαίνει τα 1 600 kg, αλλά δεν υπερβαίνει τα 3 500 kg

--- Που υπερβαίνει τα 3 500 kg

- Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα που διαθέτουν συστήματα φορτοεκφόρτωσης, για αγροτικές
χρήσεις

8716 10 94

8716 10 96

8716 10 99

8716 20 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1880

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα για τη μεταφορά εμπορευμάτων

2,7

--- Που δεν υπερβαίνει τα 750 kg

8716 10 91

-- Άλλα, βάρους

4,7

--- Ντεραγιέρ (μηχανισμός που επιτρέπει το πέρασμα της αλυσίδας στο σύστημα κίνησης του
ποδηλάτου από το ένα δόντι του τροχού στο άλλο)

8714 99 50

2,7

4,7

Βασικός δασμός

--- Πορτ-μπαγκάζ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8714 99 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6308

2,7
2,7
2,7
2,7
1,7

1,7
1,7
1,7
1,7

------ Μονοαξονικά

------ Άλλα

---- Μεταχειρισμένα

- Άλλα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα

- Άλλα οχήματα

- Μέρη

-- Βάσεις (σασί)

-- Αμαξώματα

-- Άξονες

-- Άλλα

8716 39 59

8716 39 80

8716 40 00

8716 80 00

8716 90

8716 90 10

8716 90 30

8716 90 50

8716 90 90

2,7

2,7

2,7

Βασικός δασμός

8716 39 51

----- Άλλα

----- Ημιρυμουλκούμενα

---- Καινούρια

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1881

--- Ειδικά κατασκευασμένα για τη μεταφορά προϊόντων που εκπέμπουν ισχυρή ραδιενέργεια
(Ευρατόμ)

8716 39 10

8716 39 30

-- Άλλα

8716 39

--- Άλλα

-- Δεξαμενές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8716 31 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6309

2,7

- Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα; Ανεμόπτερα και πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta)

- Άλλα

Άλλα οχήματα αέρος (π.χ. ελικόπτερα, αεροπλάνα). Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά

8801 00 10

8801 00 90

8802

2,7
7,7
2,7
2,7

4,2
4,2

-- Με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 2 000 kg, αλλά δεν
υπερβαίνει τα 15 000 kg

- Αεροπλάνα και άλλα οχήματα αέρος, με βάρος χωρίς φορτίο που υπερβαίνει τα 15 000 kg

- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι) και τα οχήματα για την
εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά

-- Διαστημικά οχήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)

-- Οχήματα για την εκτόξευσή τους και οχήματα υπό τροχιά

Μέρη των συσκευών των κλάσεων 8801 ή 8802

8802 12 00

8802 20 00

8802 30 00

8802 40 00

8802 60

8802 60 10

8802 60 90

8803

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1882

7,5

-- Με βάρος χωρίς φορτίο που δεν υπερβαίνει τα 2 000 kg

8802 11 00

- Ελικόπτερα

3,7

Αερόστατα και πηδαλιοχούμενα. Ανεμόπτερα, πτερά σε σχήμα δέλτα (ailes delta) και άλλα οχήματα
αέρος, που δεν είναι κατασκευασμένα για μηχανική προώθηση

8801 00

Βασικός δασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 88 - ΑΕΡΟΠΛΟΪΑ Ή ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΪΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

88

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6310

2,7
2,7

1,7
1,7
1,7
2,7
2,7

2,7
1,7

- Συστήματα προσγείωσης και τα μέρη τους

- Άλλα μέρη αεροπλάνων ή ελικοπτέρων

- Άλλα

-- Κολεοπτέρων

-- Διαστημικών οχημάτων (στα οποία περιλαμβάνονται και οι δορυφόροι)

-- Οχημάτων για την εκτόξευσή τους και οχημάτων υπό τροχιά

-- Άλλα

Αλεξίπτωτα [στα οποία περιλαμβάνονται και τα κατευθυνόμενα και τα ειδικά ορθογωνίου σχήματος
πτώσεως από πλαγιά (παραπέντε)] και στροφόπτωτα (rotochutes). 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

- 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

-- Συσκευές και διατάξεις για την εκτόξευση των οχημάτων αέρος και τα μέρη τους

-- Άλλα

8803 20 00

8803 30 00

8803 90

8803 90 10

8803 90 20

8803 90 30

8803 90 90

8804 00 00

8805

8805 10

8805 10 10

8805 10 90

1,7

-- Άλλα

8805 29 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1883

1,7

-- Προσομοιωτές αερομαχίας και τα μέρη τους

8805 21 00

- Συσκευές εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και τα μέρη τους

2,7

Βασικός δασμός

- Έλικες και έλικες ελικοπτέρων και τα μέρη τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8803 10 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6311

- Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια και παρόμοια πλοία που έχουν κατασκευασθεί κυρίως για τη
μεταφορά προσώπων. Οχηματαγωγά (φέρι-μποτ)

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Δεξαμενόπλοια

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Πλοία-ψυγεία, άλλα από εκείνα της διάκρισης 8901 20

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Άλλα πλοία για τη μεταφορά εμπορευμάτων και άλλα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί συγχρόνως για τη
μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8901 10

8901 10 10

8901 10 90

8901 20

8901 20 10

8901 20 90

8901 30

8901 30 10

8901 30 90

8901 90

8901 90 10

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1884

Επιβατικά πλοία, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά (φέρι-μποτ), φορτηγά, φορτηγίδες και παρόμοια
πλοία για τη μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων

8901

-- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 89 - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

89

CN 2008

Ατελώς

1,7

Ατελώς

1,7

Ατελώς

1,7

Ατελώς

Βασικός δασμός

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6312

1,7

--- Με μηχανική προώθηση

Αλιευτικά πλοία. Πλοία-εργοστάσια και άλλα πλοία για την επεξεργασία ή την κονσερβοποίηση των
προϊόντων της αλιείας

8901 90 99

8902 00

1,7

Θαλαμηγοί (γιοτ) και άλλα πλοία και πλοιάρια αναψυχής ή αθλητισμού. Πλοία με κουπιά και κανό

- Πλοία φουσκωτά

-- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

-- Άλλα

8903

8903 10

8903 10 10

8903 10 90

--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 91 10

--- Άλλα

-- Πλοία ιστιοφόρα, έστω και με βοηθητικό κινητήρα

8903 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1885

2,7

- Άλλα

8902 00 90

- Άλλα

Ατελώς

-- Με ολική χωρητικότητα που δεν υπερβαίνει τους 250

8902 00 18

Ατελώς

1,7

Ατελώς

-- Με ολική χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 250

8902 00 12

- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

1,7

Βασικός δασμός

--- Χωρίς μηχανική προώθηση

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8901 90 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6313

--- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8903 92 10

-- Άλλα

--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

8903 99

8903 99 10

Πλοία ρυμουλκά και πλοία προωθητικά

- Πλοία ρυμουλκά

8904 00

8904 00 10

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

8904 00 91

8904 00 99

- Πλοία προωθητικά

1,7

---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 99 99

1,7

Ατελώς

Ατελώς

1,7

---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 99 91

--- Άλλα

1,7

---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 92 99

2,7

1,7

---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 92 91

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1886

-- Πλοία με κινητήρα, άλλα από εκείνα με εξωλέμβια μηχανή

8903 92

--- Άλλα

1,7

---- Με μήκος που υπερβαίνει τα 7,5 m

8903 91 99

Ατελώς

1,7

Βασικός δασμός

---- Με μήκος που δεν υπερβαίνει τα 7,5 m

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8903 91 92

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6314

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

- Εξέδρες γεώτρησης ή εκμετάλλευσης, πλωτές ή καταδυόμενες

- Άλλα

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

-- Άλλα

Άλλα πλοία, στα οποία περιλαμβάνονται και τα πολεμικά πλοία και τα ναυαγοσωστικά πλοία, άλλα
από εκείνα με κουπιά

- Πολεμικά πλοία

- Άλλα

-- Για τη θαλάσσια ναυσιπλοΐα

8905 10 10

8905 10 90

8905 20 00

8905 90

8905 90 10

8905 90 90

8906

8906 10 00

8906 90

8906 90 10

2,7
1,7

--- Με βάρος το καθένα που δεν υπερβαίνει τα 100 kg

--- Άλλα

8906 90 99

Ατελώς

Ατελώς

1,7

Ατελώς

Ατελώς

1,7

Ατελώς

Βασικός δασμός

8906 90 91
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- Πλοία βυθοκόροι

8905 10

-- Άλλα

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8905

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6315

2,9
2,9
2,9
2,9

Πλοία και άλλες πλωτές κατασκευές για διάλυση

ΤΜΗΜΑ XVIII - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ. ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 90 - ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ Ή
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ. ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ή ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα από εκείνα της κλάσης 8544.
Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι φακοί επαφής),
πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα από εκείνα
από γυαλί που δεν είναι οπτικά κατεργασμένο

- Οπτικές ίνες, δέσμες και καλώδια από οπτικές ίνες

-- Καλώδια αγωγοί εικόνων

-- Άλλα

- Ύλες πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες

- Φακοί επαφής

8908 00 00

XVIII

90

9001

9001 10

9001 10 10

9001 10 90

9001 20 00

9001 30 00
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2,7

- Άλλα

8907 90 00
Ατελώς

2,7

- Σχεδίες φουσκωτές

8907 10 00

Βασικός δασμός

Άλλες πλωτές κατασκευές (π.χ. σχεδίες, δεξαμενές, στεγανά, κιβώτια, προσδετήρες πλοίων,
σημαντήρες και υφαλοδείκτες)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8907

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6316

-- Μη διορθωτικοί

9001 40 20

2,9

--- Άλλοι

- Φακοί για ματογυάλια από άλλες ύλες

-- Μη διορθωτικοί

9001 40 80

9001 50

9001 50 20

2,9
2,9
2,9
2,9

---- Μονής εστίας

---- Άλλοι

--- Άλλοι

- Άλλα

9001 50 41

9001 50 49

9001 50 80

9001 90 00

--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις

-- Διορθωτικοί

2,9

---- Άλλοι

9001 40 49

2,9

2,9

---- Μονής εστίας

2,9

Βασικός δασμός

9001 40 41

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1889

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

--- Κατεργασμένοι πλήρως (οπτικά) και στις δύο όψεις

-- Διορθωτικοί

- Φακοί για ματογυάλια από γυαλί

9001 40

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6317

6,7
6,7

- Φίλτρα

- Άλλα

Σκελετοί ματογυαλιών ή παρόμοιων ειδών, και τα μέρη τους

9002 20 00

9002 90 00

9003

2,2
2,2
2,2

-- Από άλλες ύλες

--- Από πολύτιμα μέταλλα ή επιστρωμένοι με πολύτιμα μέταλλα

--- Από κοινά μέταλλα

--- Από άλλες ύλες

- Μέρη

Ματογυάλια (διορθωτικά, προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη

9003 19

9003 19 10

9003 19 30

9003 19 90

9003 90 00

9004
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2,2

-- Από πλαστικές ύλες

9003 11 00

2,2

6,7

-- Άλλοι

9002 19 00

- Σκελετοί

6,7

Βασικός δασμός

-- Για συσκευές λήψης εικόνων, για προβολείς ή για φωτογραφικές ή κινηματογραφικές μηχανές
μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

- Αντικειμενικοί

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9002 11 00

9002

CN 2008

0

0

0

0

0

0

5

5

5

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6318

-- Με γυαλί κατεργασμένο οπτικά

9004 10 10

2,9
2,9

4,2
4,2
4,2

- Άλλα

-- Με πλαστικούς φακούς

-- 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
ραδιοαστρονομίας

- Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία

- Άλλα όργανα

- 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 8539

- Φωτογραφικές μηχανές των τύπων που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πλακών ή κυλίνδρων
εκτύπωσης

9004 90

9004 90 10

9004 90 90

9005

9005 10 00

9005 80 00

9005 90 00

9006

9006 10 00
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2,9

--- Άλλα

9004 10 99

4,2

2,9

2,9

Βασικός δασμός

--- Με πλαστικούς φακούς

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9004 10 91

-- Άλλα

- Ματογυάλια ηλίου

9004 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6319

4,2

3,2

- 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

- Φωτογραφικές μηχανές για στιγμιαία εμφάνιση και εκτύπωση

9006 30 00

9006 40 00

4,2

4,2
4,2
4,2

-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους κατώτερου των 35 mm

-- Άλλες, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους 35 mm

--- Φωτογραφικές μηχανές μιας χρήσεως

--- Άλλες

-- Άλλες

9006 52 00

9006 53

9006 53 10

9006 53 80

9006 59 00

3,7
3,2

-- Φωτογραφικών μηχανών

-- Άλλα

9006 91 00

9006 99 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1892

3,2

-- Άλλα

9006 69 00

- Μέρη και εξαρτήματα

3,2

-- Σωληνωτές συσκευές εκκένωσης για την παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (με την ονομασία «φλας
ηλεκτρονικά»)

9006 61 00

- Συσκευές και διατάξεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι λαμπτήρες και σωλήνες, για την
παραγωγή του αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση

4,2

-- Με σκόπευση μέσα από τον αντικειμενικό φακό, για φιλμ σε κυλίνδρους πλάτους που δεν
υπερβαίνει τα 35 mm

9006 51 00

- Άλλες φωτογραφικές μηχανές

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6320

3,7
3,7

-- Άλλες

- Μηχανές προβολής

9007 19 00

9007 20 00

3,7

3,7
3,7
3,7
3,7
3,7

-- Για μηχανές προβολής

Μηχανές προβολής σταθερών εικόνων. Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

- Μηχανές προβολής διαφανειών (σλάιντς)

- Μηχανήματα για την ανάγνωση των μικροφίλμ, μικροφίς ή άλλων μικροφορμών, έστω και αν
επιτρέπουν την απόκτηση αντιγράφων

- Άλλες μηχανές προβολής σταθερών εικόνων

- Φωτογραφικές μηχανές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης

- Μέρη και εξαρτήματα

9007 92 00

9008

9008 10 00

9008 20 00

9008 30 00

9008 40 00

9008 90 00
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3,7

-- Για μηχανές λήψης

9007 91 00

- Μέρη και εξαρτήματα

3,7

Βασικός δασμός

-- Για ταινίες με πλάτος κατώτερο των 16 mm ή για ταινίες διπλές 8 mm

- Μηχανές λήψης

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης και προβολής, έστω και με ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9007 11 00

9007

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6321

2,7
2,7

- Οθόνες για προβολές

- Μέρη και εξαρτήματα

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την
κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

- Μικροσκόπια στερεοσκοπικά

-- Ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή δικτυωτών
σταυρών εστίασης (reticles)

-- Άλλα

- Άλλα μικροσκόπια, για τη φωτομικρογραφία, τη κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

-- Μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά
ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)

-- Άλλα

9010 60 00

9010 90 00

9011

9011 10

9011 10 10

9011 10 90

9011 20

9011 20 10

9011 20 90
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2,7

- Άλλες συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια. Νεγκατοσκόπια

9010 50 00

6,7

Ατελώς

6,7

Ατελώς

2,7

- 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 πάνω σε κυλίνδρους από φωτογραφικό χαρτί

9010 10 00

Βασικός δασμός

Συσκευές και υλικό για φωτογραφικά ή κινηματογραφικά εργαστήρια, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Νεγκατοσκόπια. Οθόνες για προβολές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9010

CN 2008

5

0

5

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6322

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Για συσκευές των διακρίσεων 9011 10 10 ή 9011 20 10

-- Άλλες

Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης

- Μικροσκόπια άλλα από τα οπτικά. Συσκευές καταγραφής της περίθλασης

-- Μικροσκόπια με ηλεκτρονική δέσμη, ειδικά εξοπλισμένα για το χειρισμό και τη μεταφορά
ημιαγωγών δίσκων ή δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles)

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Για συσκευές των διακρίσεων 9012 10 10

-- Άλλα

Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ
(lasers) άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλες συσκευές και όργανα οπτικής, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

- Διόπτρες σκόπευσης για όπλα. Περισκόπια. Διόπτρες για μηχανές, συσκευές ή όργανα του κεφαλαίου
αυτού ή του τμήματος XVI

9011 90

9011 90 10

9011 90 90

9012

9012 10

9012 10 10

9012 10 90

9012 90

9012 90 10

9012 90 90

9013

9013 10 00
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- Άλλα μικροσκόπια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9011 80 00

CN 2008

4,7

3,7

Ατελώς

3,7

Ατελώς

6,7

Ατελώς

6,7

Βασικός δασμός

3

0

0

0

0

5

0

5

Κατηγορία σταδιακής
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- Άλλες διατάξεις, συσκευές και όργανα

9013 80

4,7

3,7
3,7
3,7
2,7

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Διατάξεων με υγρούς κρυστάλλους (LCD)

-- Άλλων

Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας. Άλλα όργανα και συσκευές
ναυσιπλοΐας

- Πυξίδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πυξίδες ναυσιπλοΐας

- Όργανα και συσκευές για την εναέρια ή διαστημική ναυσιπλοΐα (άλλα από τις πυξίδες)

-- Συστήματα πλοήγησης δι' αδρανείας

-- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές

- Μέρη και εξαρτήματα

9013 80 90

9013 90

9013 90 10

9013 90 90

9014

9014 10 00

9014 20

9014 20 20

9014 20 80

9014 80 00

9014 90 00
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Ατελώς

--- Άλλες

9013 80 30

2,7

4,7

Ατελώς

Ατελώς

--- Διατάξεις ενεργού μήτρας με υγρούς κρυστάλλους

4,7

Βασικός δασμός

9013 80 20

-- Διατάξεις με υγρούς κρυστάλλους

- Λέιζερ (lasers), άλλα από τις διόδους λέιζερ (laser)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9013 20 00

CN 2008

0

0

0

0

0

3

0

3

0

0

3

Κατηγορία σταδιακής
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3,7
2,7

3,7
2,7

3,7
2,7

-- Άλλα

- Θεοδόλιχοι και ταχεόμετρα

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Στάθμες

-- Ηλεκτρονικές

-- Άλλες

- Όργανα και συσκευές φωτογραμμομετρίας

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές

9015 10 90

9015 20

9015 20 10

9015 20 90

9015 30

9015 30 10

9015 30 90

9015 40

9015 40 10

9015 40 90

9015 80
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2,7

-- Ηλεκτρονικά

9015 10 10

-- Ηλεκτρονικά

3,7

- Τηλέμετρα

9015 10

Βασικός δασμός

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης, εικονομετρίας,
υδρογραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολογίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες.
Τηλέμετρα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9015

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6325

3,7

--- Άλλα

9015 80 19

2,7
2,7

3,7
3,7

--- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά

- Ζυγοί

- Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδίασης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια,
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 κατονομάζoνται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

- Τραπέζια και μηχανές σχεδίασης, έστω και αυτόματα

-- Σχεδιογράφοι

-- Άλλα

9015 80 99

9015 90 00

9016 00

9016 00 10

9016 00 90

9017

9017 10

9017 10 10

9017 10 90
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2,7

--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής

9015 80 93

2,7

Ατελώς

2,7

--- Της γεωδαισίας, τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωροστάθμισης και υδρογραφίας

9015 80 91

-- Άλλα

3,7

Βασικός δασμός

--- Της μετεωρολογίας, υδρολογίας και γεωφυσικής

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9015 80 11

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6326

-- Σχεδιογράφοι

9017 20 05

2,7
2,7
2,7

2,7
2,7

2,7
2,7
2,7

--- Άλλα

-- Όργανα χάραξης

-- Όργανα υπολογισμού

- Μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις, μετρητές πάχους κάθε είδους

-- Μικρόμετρα και μετρητές (πόδια) με αυλακώσεις

-- Άλλα (εκτός από τους μετρητές χωρίς ρυθμιζόμενες διατάξεις της κλάσης 9031)

- Άλλα όργανα

-- Μέτρα και κανόνες με υποδιαιρέσεις

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

9017 20 19

9017 20 39

9017 20 90

9017 30

9017 30 10

9017 30 90

9017 80

9017 80 10

9017 80 90

9017 90 00
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2,7

--- Θήκες μαθηματικών εργαλείων

Ατελώς

Βασικός δασμός

9017 20 11

-- Άλλα όργανα σχεδίασης

- Άλλα όργανα σχεδίασης, χάραξης ή υπολογισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9017 20

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6327

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Διαγνωστικές συσκευές με υπερήχους (σκάνερ)

-- Διαγνωστικές συσκευές απεικόνισης με μαγνητικό συντονισμό

-- Συσκευές σπινθηρογραφίας

-- Άλλα

--- Συσκευές παρακολούθησης για την ταυτόχρονη παρακολούθηση και ανάλυση δύο ή περισσοτέρων
παραμέτρων

--- Άλλα

- Συσκευές υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων

9018 12 00

9018 13 00

9018 14 00

9018 19

9018 19 10

9018 19 90

9018 20 00

Ατελώς

--- Από πλαστικές ύλες

--- Άλλες

9018 31 10

9018 31 90
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Ατελώς

-- Σύριγγες, με ή χωρίς βελόνες

9018 31

- Σύριγγες, βελόνες, καθετήρες, σωλήνες χειρουργικοί και παρόμοια όργανα

Ατελώς

Βασικός δασμός

-- Ηλεκτροκαρδιογράφοι

- Συσκευές ηλεκτροδιαγνωστικής (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές λειτουργικής
εξέτασης ή παρακολούθησης των φυσιολογικών παραμέτρων)

Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα οποία
περιλαμβάνονται και οι συσκευές σπινθηρογραφήματος και άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας, καθώς
και οι συσκευές για διάφορες οπτικές δοκιμασίες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 11 00

9018

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6328

Ατελώς

-- Άλλα

9018 39 00

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

--- Τροχίσκοι λείανσης, δίσκοι, τροχοί και βούρτσες για χρήση σε οδοντιατρικούς τροχούς

--- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές οφθαλμολογίας

-- Μη οπτικά

-- Οπτικά

- Άλλα όργανα και συσκευές

-- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης

-- Ενδοσκόπια

9018 49

9018 49 10

9018 49 90

9018 50

9018 50 10

9018 50 90

9018 90

9018 90 10

9018 90 20
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Ατελώς

-- Οδοντιατρικοί τροχοί, έστω και συνδυασμένοι σε κοινή βάση με άλλο οδοντιατρικό εξοπλισμό

9018 41 00

Ατελώς

Ατελώς

--- Βελόνες για χειρουργικές ραφές

9018 32 90

- Άλλα όργανα και συσκευές, για την οδοντιατρική

Ατελώς

--- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο

9018 32 10

Βασικός δασμός

-- Βελόνες σωληνοειδείς από μέταλλο και βελόνες για χειρουργικές ραφές

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 32

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6329

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλες

-- Συσκευές μετάγγισης

-- Όργανα και συσκευές αναισθησίας

-- Λιθοτρίπτες με υπερήχους

-- Συσκευές για τη διέγερση των νεύρων

-- Άλλα

Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

- Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές ψυχοτεχνικής

-- Ηλεκτρικοί δονητομαλάκτες (vibromasseurs)

-- Άλλες

- Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων,
αναπνευστικές συσκευές για τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θεραπεία

9018 90 49

9018 90 50

9018 90 60

9018 90 70

9018 90 75

9018 90 85

9019

9019 10

9019 10 10

9019 10 90

9019 20 00
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Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Με υπερήχους

-- Συσκευές διαθερμίας

-- Τεχνητοί νεφροί

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9018 90 41

9018 90 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6330

-- Είδη και συσκευές ορθοπεδικής

-- Είδη και συσκευές για κατάγματα

9021 10 10

9021 10 90

Ατελώς

--- Από άλλες ύλες

-- Άλλα

9021 21 90

9021 29 00

-- Προθέσεις αρθρώσεων

-- Άλλα

--- Οφθαλμικές προθέσεις

9021 31 00

9021 39

9021 39 10

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

--- Από πλασττικές ύλες

9021 21 10

- Άλλα είδη και συσκευές προθέσεως

Ατελώς

-- Τεχνητά δόντια

9021 21
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Ατελώς

- Συσκευές ορθοπεδικής ή για κατάγματα

9021 10

- Είδη και συσκευές προθέσεως οδοντιατρικής

Ατελώς

Είδη και συσκευές ορθοπεδικής, στα οποία περιλαμβάνονται και οι ιατροχειρουργικές ζώνες και
επίδεσμοι και οι πατερίτσες. Νάρθηκες, υποστηρίγματα και άλλα είδη και συσκευές για κατάγματα.
Είδη και συσκευές προθέσεως. Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς και άλλες
συσκευές που κρατιούνται με το χέρι, φέρονται από τα πρόσωπα ή εισάγονται στον ανθρώπινο
οργανισμό, με σκοπό την αναπλήρωση μιας έλλειψης ή τη θεραπεία μιας αναπηρίας

9021

1,7

Βασικός δασμός

Άλλες αναπνευστικές συσκευές και προσωπίδες κατά των αερίων, με εξαίρεση τις προστατευτικές
προσωπίδες που δεν φέρουν μηχανισμό και κινητό στοιχείο φιλτραρίσματος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9020 00 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6331

Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

- Συσκευές για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

- Συσκευές για την τόνωση των καρδιακών μυών, με εξαίρεση τα μέρη και εξαρτήματα

- Άλλα

-- Μέρη και εξαρτήματα συσκευών για τη διευκόλυνση της ακοής στους κουφούς

-- Άλλα

Συσκευές ακτίνων X 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 X και άλλες διατάξεις παραγωγής
ακτίνων X, οι γεννήτριες τάσης, οι πίνακες χειρισμού, τα προστατευτικά πλαίσια, τα τραπέζια, οι
πολυθρόνες και παρόμοια είδη για την εξέταση ή θεραπεία

9021 40 00

9021 50 00

9021 90

9021 90 10

9021 90 90

9022

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλες, για οδοντιατρικές χρήσεις

-- Άλλες, για ιατρικές, χειρουργικές ή κτηνιατρικές χρήσεις

-- Για άλλες χρήσεις

9022 13 00

9022 14 00

9022 19 00
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- 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

Ατελώς

-- Συσκευές αξονικής τομογραφίας με υπολογιστή

9022 12 00

- Συσκευές ακτίνων X, έστω και για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι συσκευές ακτινογραφίας ή ακτινοθεραπείας

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9021 39 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6332

2,1

2,1
2,1

1,4
1,4

- Σωλήνες για ακτίνες X

- Άλλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μέρη και εξαρτήματα

-- Προστατευτικά πλαίσια ραδιολογίας, στα οποία περιλαμβάνονται και τα προστατευτικά πλαίσια με
την ονομασία «ενισχυτές» («renforçateurs»). Πλέγματα και δικτυωτά κατά της διάχυσης

-- Άλλα

Όργανα, συσκευές και υποδείγματα που έχουν κατασκευασθεί για επίδειξη (π.χ. στη διδασκαλία ή τις
εκθέσεις), ακατάλληλα για άλλες χρήσεις

- Για τη διδασκαλία της φυσικής, της χημείας ή της τεχνικής

- Άλλα

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές σκληρότητας, εφελκυσμού, συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων
μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)

- Μηχανές και συσκευές για τη δοκιμή των μετάλλων

9022 30 00

9022 90

9022 90 10

9022 90 90

9023 00

9023 00 10

9023 00 80

9024

9024 10

3,2

--- Για δοκιμές σκληρότητας

9024 10 13
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3,2

--- Για κάθε δοκιμή (universels) και για δοκιμές εφελκυσμού

9024 10 11

-- Ηλεκτρονικές

2,1

-- Για άλλες χρήσεις

9022 29 00

Ατελώς

Βασικός δασμός

-- Για χρήση ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9022 21 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6333

2,1

-- Άλλες

- Άλλες μηχανές και συσκευές

9024 10 90

9024 80

2,1
2,1

-- Άλλες

- Μέρη και εξαρτήματα

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα που επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα,
βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω
και συνδυασμένα μεταξύ τους

9024 80 90

9024 90 00

9025

2,1

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Ηλεκτρονικά

--- Άλλα

9025 11 80

9025 19

9025 19 20

9025 19 80
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3,2

--- Ιατρικά ή κτηνιατρικά

9025 11 20

2,8

-- Με υγρό, με απευθείας ανάγνωση των ενδείξεων

9025 11

Ατελώς

3,2

--- Άλλες

9024 80 19

- Θερμόμετρα και πυρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα

3,2

--- Για δοκιμές υφαντικών υλών, χαρτιού και χαρτονιού

9024 80 11

-- Ηλεκτρονικές

3,2

Βασικός δασμός

--- Άλλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9024 10 19

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6334

-- Βαρόμετρα, μη συνδυασμένα με άλλα όργανα

9025 80 20

3,2

- 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 9014, 9015,
9028 ή 9032

- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της παροχής ή της στάθμης των υγρών

9025 90 00

9026

9026 10

Ατελώς

--- Άλλα

9026 10 29

Ατελώς
Ατελώς

--- Μετρητές παροχής

--- Άλλα

9026 10 81

9026 10 89

-- Άλλα

Ατελώς

--- Μετρητές παροχής

9026 10 21
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2,1

--- Άλλα

9025 80 80

-- Ηλεκτρονικά

3,2

--- Ηλεκτρονικά

2,1

Βασικός δασμός

9025 80 40

-- Άλλα

- Άλλα όργανα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9025 80

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6335

-- Ηλεκτρονικά

9026 20 20

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

2,5
2,5

--- Άλλα

- Άλλα όργανα και συσκευές

-- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα,
φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). Όργανα και συσκευές για δοκιμές του ιξώδους, του
πορώδους, της διαστολής, της επιφανειακής τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις θερμίδων, ακουστικής ή
έντασης φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται και οι μετρητές του χρόνου της στάσης για
φωτογράφηση). Μικροτόμοι

- Αναλυτές αερίων ή καπνών

-- Ηλεκτρονικοί

-- Άλλοι

9026 20 80

9026 80

9026 80 20

9026 80 80

9026 90 00

9027

9027 10

9027 10 10

9027 10 90
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Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Μανόμετρα σπείρας ή μεταλλικής μανομετρικής μεμβράνης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9026 20 40

-- Άλλα

- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της πίεσης

9026 20

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6336

Ατελώς

- Άλλα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιούν τις οπτικές ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

- Άλλα όργανα και συσκευές

-- Μετρητές του χρόνου της στάσης για φωτογράφηση

9027 50 00

9027 80

9027 80 05

Ατελώς

Ατελώς

---- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των
οθονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία
παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλλων

---- Άλλα

9027 80 13

9027 80 17

Ατελώς

---- Συσκευές για τη διενέργεια μετρήσεων των φυσικών ιδιοτήτων των ημιαγωγών υλικών ή των
οθονών υγρών κρυστάλλων ή των σχετικών μονωτικών και αγώγιμων στρωμάτων κατά τη διαδικασία
παραγωγής ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή κατά τη διαδικασία παραγωγής οθονών υγρών κρυστάλλων

9027 80 93
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Ατελώς

---- Ιξόμετρα, πορωσίμετρα και διασταλόμετρα

9027 80 91

--- Άλλα

Ατελώς

---- Συσκευές με την ονομασία «pH mètres», «rH mètres» και άλλες συσκευές για τη μέτρηση της
αγωγιμότητας

9027 80 11

--- Ηλεκτρονικά

-- Άλλα

Ατελώς

- Φασματόμετρα, φασματοφωτόμετρα και φασματογράφοι που χρησιμοποιούν τις οπτικές
ακτινοβολίες (UV, ορατές, IR)

9027 30 00

2,5

Ατελώς

Βασικός δασμός

- Χρωματογράφοι και συσκευές ηλεκτροφόρησης

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9027 20 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6337

- Μικροτόμοι. Μέρη και εξαρτήματα

-- Μικροτόμοι

9027 90

9027 90 10

- Μετρητές υγρών

- Μετρητές ηλεκτρισμού

9028 20 00

9028 30

2,1
2,1
2,1

2,1
2,1

--- Μονοφασικό

--- Πολυφασικό

-- Άλλοι

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Για μετρητές ηλεκτρισμού

-- Άλλα

9028 30 11

9028 30 19

9028 30 90

9028 90

9028 90 10

9028 90 90
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2,1

- Μετρητές αερίων

9028 10 00

-- Για εναλλασσόμενο ρεύμα

2,1

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι μετρητές για τη
μέτρηση άλλων μετρητών

9028

2,5

--- Για μικροτόμους ή συσκευές ανάλυσης αερίων ή καπνών

9027 90 80

Ατελώς

2,5

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Για συσκευές των διακρίσεων 9027 20 έως 9027 80

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9027 90 50

-- Μέρη και εξαρτήματα

---- Άλλα

9027 80 97

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6338

- Μετρητές στροφών ή παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του διαστήματος που έχει διανυθεί,
βηματόμετρα και παρόμοιοι μετρητές

- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα. Στροβοσκόπια

9029 10 00

9029 20

2,2

- Μέρη και εξαρτήματα

Ταλαντοσκόπια (παλμογράφοι), 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, X, κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών ιονισμού

- Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή την ανίχνευση των ακτινοβολιών ιονισμού

- Ταλαντοσκόπια (παλμογράφοι) και ταλαντογράφοι (παλμογράφοι)

-- Καθοδικά

-- Άλλες, με διάταξη εγγραφής

9029 90 00

9030

9030 10 00

9030 20

9030 20 10

9030 20 30
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2,6

-- Στροβοσκόπια

9029 20 90

-- Άλλα

2,6

--- Άλλα

9029 20 38

Ατελώς

4,2

4,2

2,6

--- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας για οχήματα χερσαίων μεταφορών

1,9

Βασικός δασμός

9029 20 31

-- Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα

Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές αθροίσεως του
διαστήματος που έχει διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύτητας και ταχύμετρα, άλλα
από εκείνα των κλάσεων 9014 ή 9015. Στροβοσκόπια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9029

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6339

--- Άλλα

9030 20 99

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-- Πολύμετρα, με διάταξη καταγραφής

-- Άλλα, χωρίς διάταξη καταγραφής

--- Ηλεκτρονικά

9030 32 00

9030 33

9030 33 10

2,1
Ατελώς
Ατελώς

---- Άλλα

-- Άλλα, με διάταξη καταγραφής

- Άλλα όργανα και συσκευές, ειδικά κατασκευασμένα για την τεχνική των τηλεπικοινωνιών (π.χ.
υψόμετρα, κερδόμετρα, παραμορφωσίμετρα, ψοφόμετρα)

9030 33 99

9030 39 00

9030 40 00

Ατελώς

-- Άλλες, με διάταξη εγγραφής

9030 84 00
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Ατελώς

-- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων

9030 82 00

- Άλλα όργανα και συσκευές

2,1

---- Βολτόμετρα

4.2

Ατελώς

4,2

2,1

Ατελώς

Βασικός δασμός

9030 33 91

--- Άλλα

-- Πολύμετρα, χωρίς διάταξη καταγραφής

9030 31 00

- Άλλα όργανα και συσκευές για τη μέτρηση ή τον έλεγχο της τάσης, έντασης, αντίστασης ή ισχύος
του ηλεκτρικού ρεύματος

--- Ηλεκτρονικά

9030 20 91

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6340

2,8

-- Για συσκευές της διάκρισης 9030 82 00

-- Άλλα

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα μέτρησης ή ελέγχου, που δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

- Μηχανήματα ζυγοστάθμισης μηχανικών μερών

- Τράπεζες (πάγκοι) δοκιμών

9030 90 20

9030 90 85

9031

9031 10 00

9031 20 00

-- Άλλα

--- Προβολείς πλάγιας όψης (προφίλ)

--- Άλλα

9031 49

9031 49 10

9031 49 90
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-- Για τον έλεγχο ημιαγώγιμων πλακιδίων ή διατάξεων ή για τον έλεγχο σε μάσκες ή δίκτυα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ημιαγώγιμων διατάξεων

9031 41 00

- Άλλα οπτικά όργανα και συσκευές

2,8

- Μέρη και εξαρτήματα

9030 90

Ατελώς

2,8

Ατελώς

2,5

Ατελώς

2.1

--- Άλλα

9030 89 90

Ατελώς

--- Ηλεκτρονικά

9030 89 30

Βασικός δασμός

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9030 89

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6341

2,8
4

---- Άλλα

--- Άλλα

9031 80 34

9031 80 38

2,8
2,8

- Μέρη και εξαρτήματα

-- Για συσκευές της διάκρισης 9031 41 00 ή για οπτικά όργανα και συσκευές για τη μέτρηση της
ρύπανσης με επιφανειακά σωματίδια των δίσκων (wafers) ημιαγωγών της διάκρισης 9031 49 90

-- Για συσκευές της διάκρισης 9031 80 32

-- Άλλα

9031 90

9031 90 20

9031 90 30

9031 90 85
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4

--- Άλλα

9031 80 98

Ατελώς

2,8

--- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών

9031 80 91

-- Άλλα

2,8

Βασικός δασμός

---- Για τον έλεγχο ημιαγωγών δίσκων (wafers) ή συσκευών ή για τον έλεγχο φωτοκαλύπτρων ή
δικτυωτών σταυρών εστίασης (reticles) που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή ημιαγωγών διατάξεων

--- Για τη μέτρηση ή τον έλεγχο γεωμετρικών μεγεθών

-- Ηλεκτρονικά

- Άλλα όργανα, συσκευές και μηχανήματα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9031 80 32

9031 80

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6342

- Θερμοστάτες

-- Ηλεκτρονικοί

9032 10

9032 10 20

2,1
2,8

--- Άλλοι

- Μανοστάτες (ρυθμιστές πίεσης)

9032 10 89

9032 20 00

2,8
2,8
3,7

-- Άλλα

- Μέρη και εξαρτήματα

Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό, για
μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 91 - ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΙΑ

Ρολόγια χεριού, 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

9032 89 00

9032 90 00

9033 00 00

91

9101
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- Ρολόγια χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο

2,8

-- Υδραυλικά ή με πιεσμένο αέρα

9032 81 00

- Άλλα όργανα και συσκευές

2,1

--- Με διάταξη ηλεκτρικής εκκίνησης

2,8

Βασικός δασμός

9032 10 81

-- Άλλοι

Όργανα και συσκευές για την αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο έλεγχο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9032

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6343

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Άλλα

9101 19 00

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Άλλα

9101 29 00

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο
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4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

Ρολόγια χεριού, τσέπης και τα παρόμοια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα χρονόμετρα των ίδιων
τύπων), άλλα από εκείνα της κλάσης 9101

9102

9102 11 00

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Άλλα

9101 99 00

- Ρολόγια του χεριού, που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9101 91 00

- Άλλα

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Με αυτόματο κούρδισμα

9101 21 00

- Άλλα ρολόγια χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

Βασικός δασμός

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9101 11 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6344

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Άλλα

9102 19 00

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Άλλα

9102 29 00

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

4,7
4,7
3,7

-- Άλλα

Ρολόγια ξυπνητήρια και ρολόγια επιτραπέζια, με μηχανισμό ρολογιού τσέπης ή χεριού

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

- Άλλα

Ρολόγια για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και παρόμοια, για αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία ή
άλλα οχήματα

9102 99 00

9103

9103 10 00

9103 90 00

9104 00 00
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4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9102 91 00

- Άλλα

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

-- Με αυτόματο κούρδισμα

9102 21 00

- Άλλα ρολόγια του χεριού, έστω και με ενσωματωμένο χρονόμετρο

4,5 MIN 0,3 EUR p/st
MAX 0,8 EUR p/st

Βασικός δασμός

-- Με οπτικο-ηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9102 12 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6345

3,7

-- Άλλα

9105 19 00

--- Ρολόγια επιτραπέζια ή τζακιού

--- 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
ωρών)

- Ρολόγια σημείωσης χρόνου. Συσκευές αποτύπωσης ημερομηνίας και ώρας και μετρητές ωρών

- Άλλα

9105 99 10

9105 99 90

9106

9106 10 00

9106 90
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3,7

-- Άλλα

9105 99

4,7

3,7

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9105 91 00

4,7

3,7

-- Άλλα

9105 29 00

- Άλλα

4,7

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

9105 21 00

- Εκκρεμή και ρολόγια, τοίχου

4,7

Βασικός δασμός

-- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

- Ξυπνητήρια

Ξυπνητήρια, εκκρεμή, μεγάλα ρολόγια και παρόμοιες συσκευές ωρολογοποιίας, με μηχανισμό άλλο
από εκείνο του ρολογιού τσέπης ή χεριού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9105 11 00

9105

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6346

4,7
4,7

-- Άλλα

Ωρολογιακοί διακόπτες και άλλες συσκευές που επιτρέπουν την απελευθέρωση κάποιου μηχανισμού
σε ορισμένο χρόνο, με ωρολογιακό μηχανισμό ή σύγχρονο κινητήρα

Μηχανισμοί για ρολόγια τσέπης ή χεριού, πλήρεις και συναρμολογημένοι

9106 90 80

9107 00 00

9108

4,7
5 MIN 0,17 EUR p/st
5 MIN 0,17 EUR p/st

-- Άλλα

- Με αυτόματο κούρδισμα

- Άλλα

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι από εκείνους για ρολόγια τσέπης
ή χεριού

9108 19 00

9108 20 00

9108 90 00

9109

4,7
4,7
4,7

-- Για ξυπνητήρια

-- Άλλοι

- Άλλοι

9109 11 00

9109 19 00

9109 90 00
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4,7

-- Με οπτικοηλεκτρονική απεικόνιση μόνο

9108 12 00

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

4,7

-- Με μηχανική απεικόνιση μόνο ή με διάταξη που επιτρέπει την ενσωμάτωση μηχανικής απεικόνισης

9108 11 00

- Που λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια

4,7

-- Μετρητές πρώτων λεπτών και μετρητές δευτερολέπτων

9106 90 10

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6347

3,7
4,7
3,7

0,5 EUR p/st MIN 2,7
MAX 4,6
0,5 EUR p/st MIN 2,7
MAX 4,6
0,5 EUR p/st MIN 2,7
MAX 4,6
0,5 EUR p/st MIN 2,7
MAX 4,6

2,7
2,7

--- Άλλοι

-- Μηχανισμοί μη πλήρεις, συναρμολογημένοι

-- Ημιτελείς μηχανισμοί

- Άλλοι

Κάσες (κελύφη) και τα μέρη τους

- Κάσες (κελύφη) από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

- Κάσες (κελύφη) από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

- Άλλες κάσες (κελύφη)

- Μέρη

Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη τους

- Πλαίσια και θαλαμίσκοι

- Μέρη

9110 11 90

9110 12 00

9110 19 00

9110 90 00

9111

9111 10 00

9111 20 00

9111 80 00

9111 90 00

9112

9112 20 00

9112 90 00
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4,7

--- Με ταλαντευτήρα με σπειροειδές ελατήριο

9110 11 10

5 MIN 0,17 EUR p/st

Βασικός δασμός

-- Μηχανισμοί πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ μηχανισμών)

- Για ρολόγια τσέπης ή χεριού

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις, μη συναρμολογημένοι ή μερικώς συναρμολογημένοι (σετ
μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολογιακοί μηχανισμοί, συναρμολογημένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί
ωρολογοποιίας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9110 11

9110

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6348

3,7
6

6
6

3,7
2,7
2,7
2,7
2,7

-- Από πολύτιμα μέταλλα

-- Από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

- Από κοινά μέταλλα, έστω και επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα

- Άλλα

-- Από δέρμα φυσικό, τεχνητό ή ανασχηματισμένο

-- Άλλα

Άλλα υλικά ωρολογοποιίας

- Ελατήρια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα σπειροειδή

- Πέτρες

- Πλάκες

- Πλατίνες και γέφυρες

- Άλλα

9113 10 10

9113 10 90

9113 20 00

9113 90

9113 90 10

9113 90 80

9114

9114 10 00

9114 20 00

9114 30 00

9114 40 00

9114 90 00
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2,7

- Από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

9113 10

Βασικός δασμός

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και τα μέρη τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9113

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6349

4
4

3,2
3,2

3,2
3,2

-- Καινούρια

-- Μεταχειρισμένα

- Πιάνα με ουρά

- Άλλα

Άλλα έγχορδα μουσικά όργανα (π.χ. κιθάρες, βιολιά, άρπες)

- Με χορδές που προστρίβονται με δοξάρι

-- Βιολιά

-- Άλλα

- Άλλα

-- Kιθάρες

-- Άλλα

Άλλα μουσικά όργανα πνευστά (π.χ. κλαρινέτα, τρομπέτες, γκάιντες)

- Όργανα με την ονομασία «χάλκινα»

- Άλλα

9201 10 10

9201 10 90

9201 20 00

9201 90 00

9202

9202 10

9202 10 10

9202 10 90

9202 90

9202 90 30

9202 90 80

9205

9205 10 00

9205 90
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4

- Πιάνα όρθια

9201 10

3,2

4

Πιάνα, έστω και αυτόματα. Πιάνα παλιού τύπου (κλαβεσέν) και άλλα έγχορδα όργανα, με κλίμακα
πλήκτρων

9201

Βασικός δασμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 92 - ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

92

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6350

3,7
3,2
3,2
3,2

3,2
3,2
3,2
3,2

3,7
3,7

-- Φυσαρμόνικες στόματος

-- Εκκλησιαστικά όργανα με ηχητικούς αυλούς και κλίμακα πλήκτρων. Αρμόνια και παρόμοια όργανα,
με κλίμακα πλήκτρων και ελεύθερες μεταλλικές γλωσσίδες

-- Άλλα

Μουσικά όργανα κρουστά [π.χ. τύμπανα, μεγαλοτύμπανα, ξυλόφωνα, κύμβαλα, χειροκρόταλα
(καστανιέτες), μαράκας (maracas)]

Μουσικά όργανα στα οποία ο ήχος παράγεται ή πρέπει να μεγεθύνεται με ηλεκτρικά μέσα (π.χ.
εκκλησιαστικά όργανα, κιθάρες, ακορντεόν)

- Όργανα με κλίμακα πλήκτρων, άλλα από τα ακορντεόν

-- Εκκλησιαστικά όργανα

-- Ψηφιακά πιάνα

-- Συνθετητές (synthesizers)

-- Άλλα

- Άλλα

-- Κιθάρες

-- Άλλα

9205 90 30

9205 90 50

9205 90 90

9206 00 00

9207

9207 10

9207 10 10

9207 10 30

9207 10 50

9207 10 80

9207 90

9207 90 10

9207 90 90
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3,7

Βασικός δασμός

-- Ακορντεόν και παρόμοια όργανα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9205 90 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6351

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

- Αρμονικές χορδές

9209

9209 30 00

-- Άλλα

--- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9205

9209 99

9209 99 20

3,2
1,7
2,7

---- Μετρονόμοι και διαπασών

---- Μηχανισμοί μουσικών κουτιών

--- Άλλα

9209 99 40

9209 99 50

9209 99 70
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2,7

-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9207

9209 94 00

--- Άλλα

2,7

-- Μέρη και εξαρτήματα των μουσικών οργάνων της κλάσης 9202

9209 92 00

2,7

2,7

-- Μέρη και εξαρτήματα πιάνων

9209 91 00

- Άλλα

3,2

- Άλλα

9208 90 00

2,7

2,7

- Μουσικά κουτιά

9208 10 00

Βασικός δασμός

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 πνευστά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9208

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6352

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 93 - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Όπλα πολεμικά, άλλα από τα περίστροφα, πιστόλια και όπλα με λεπίδα

93

9301

Ατελώς
Ατελώς

3,2
3,2

- Εκτοξευτές πυραύλων. Φλογοβόλα. Εκτοξευτές βομβίδων. Εκτοξευτές τορπιλών και παρόμοιοι
εκτοξευτές

- Άλλα

Περίστροφα και πιστόλια, άλλα από εκείνα των κλάσεων 9303 ή 9304

Άλλα πυροβόλα όπλα και παρόμοια είδη που χρησιμοποιούν τη δύναμη της πυρίτιδας [π.χ. τουφέκια
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 φωτοβολίδων
επισήμανσης, πιστόλια και περίστροφα που παράγουν μόνο κρότο (άσφαιρα), πιστόλια σφαγείων με
σφήνα, πυροβόλα για την εκτόξευση σχοινιών]

- Πυροβόλα όπλα που δεν μπορούν να οπλισθούν παρά μόνο από την κάννη

- Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού που φέρουν τουλάχιστον μία
λεία κάννη

-- Με λεία κάννη

-- Άλλα

9301 20 00

9301 90 00

9302 00 00

9303

9303 10 00

9303 20

9303 20 10

9303 20 95
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Ατελώς

-- Άλλα

9301 19 00

3,2

2,7

Ατελώς

-- Αυτοκινούμενα

Βασικός δασμός

9301 11 00

- Στοιχεία πυροβολικού (πυροβόλα, οβιδοβόλα και όλμοι, για παράδειγμα)

ΤΜΗΜΑ XIX - ΟΠΛΑ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XIX

CN 2008

0

0

3

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6353

3,2

Άλλα όπλα (π.χ. τουφέκια, καραμπίνες και πιστόλια με ελατήριο, πιεσμένο αέρα ή αέριο, ρόπαλα), με
εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9307

Μέρη και εξαρτήματα των ειδών των κλάσεων 9301 μέχρι 9304

- Για περίστροφα ή πιστόλια

9304 00 00

9305

9305 10 00

Βόμβες, χειροβομβίδες, τορπίλες, νάρκες, πύραυλοι, φυσίγγια και άλλα πυρομαχικά και βλήματα, και
τα μέρη τους, στα οποία περιλαμβάνονται και τα κυνηγετικά σκάγια κάθε είδους και οι τάπες των
φυσιγγιών

9306

9306 21 00

-- Άλλα

9305 99 00

-- Φυσίγγια

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1926

- Φυσίγγια για τουφέκια ή καραμπίνες με λεία κάννη και τα μέρη τους. Σκάγια για καραμπίνες με
πεπιεσμένο αέρα

-- Πολεμικών όπλων της κλάσης 9301

9305 91 00

2,7

2,7

Ατελώς

2,7

-- Άλλα

9305 29 00

- Άλλα

2,7

-- Κάννες λείες

9305 21 00

- Για τουφέκια ή καραμπίνες της κλάσης 9303

3,2

- Άλλα

9303 90 00

3,2

3,2

Βασικός δασμός

- Άλλα τουφέκια και καραμπίνες κυνηγιού ή σκοποβολής αθλητισμού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9303 30 00

CN 2008

3

0

0

0

3

3

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6354

-- Για περίστροφα και πιστόλια της κλάσης 9302 και για πιστόλια-μυδράλια (υποπολυβόλα) της
κλάσης 9301

9306 30 10

2,7
2,7

1,7
2,7
1,7

---- Φυσίγγια με επικρουστήρα δακτυλιωτό

---- Άλλα

- Άλλα

-- Πολεμικά

-- Άλλα

Σπαθιά, ξίφη, ξιφολόγχες, λόγχες και άλλα όπλα με λεπίδα, τα μέρη τους και οι θήκες τους

9306 30 93

9306 30 97

9306 90

9306 90 10

9306 90 90

9307 00 00
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2,7

1,7

---- Φυσίγγια με κεντρικό επικρουστήρα

--- Άλλα

--- Για πολεμικά όπλα

9306 30 91

9306 30 30

- Άλλα φυσίγγια και τα μέρη τους

9306 30

-- Άλλα

2,7

--- Άλλα

9306 29 70

2,7

2,7

--- Κάλυκες

9306 29 40

Βασικός δασμός

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9306 29

CN 2008

0

3

0

3

3

3

0

3

0

3

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6355

Ατελώς
Ατελώς

- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα αυτοκίνητα οχήματα

- Καθίσματα περιστρεφόμενα με ρυθμιζόμενο ύψος

-- Παραγεμισμένα, με ράχη και εφοδιασμένα με ροδίτσες ή ολισθητήρες (πατίνια)

-- Άλλα

- Καθίσματα άλλα από το υλικό κατασκήνωσης (κάμπινγκ) ή κήπου που μετατρέπονται σε κρεβάτια

9401 20 00

9401 30

9401 30 10

9401 30 90

9401 40 00

9401 61 00

-- Παραγεμισμένα
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Ατελώς

5,6

-- Άλλα

9401 59 00

- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από ξύλο

5,6

-- Από μπαμπού ή καλάμι rotin

9401 51 00

- Καθίσματα από καλάμι rotin, από λυγαριά, από μπαμπού ή από παρόμοιες ύλες

Ατελώς

- Καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

9401 10 00
3,7

Καθίσματα (με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9402), έστω και αν μετατρέπονται σε κρεβάτια, και τα
μέρη τους

9401
Ατελώς

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 94 - ΕΠΙΠΛΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΙΑΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ. ΕΙΔΗ ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ Ή ΔΕΝ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ. ΛΑΜΠΕΣ-ΡΕΚΛΑΜΕΣ, ΦΩΤΕΙΝΑ ΣΗΜΑΤΑ, ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΙΔΗ. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

94

Βασικός δασμός

ΤΜΗΜΑ XX - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

XX

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6356

Ατελώς

- Άλλα καθίσματα

- Μέρη

-- Για καθίσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για οχήματα αέρος

9401 80 00

9401 90

9401 90 10

2,7

Ατελώς
Ατελώς

--- Άλλα

Έπιπλα για την ιατρική, τη χειρουργική, την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική (π.χ. χειρουργικά
τραπέζια, τραπέζια εξέτασης, κρεβάτια με μηχανισμούς για κλινικές χρήσεις, πολυθρόνες
οδοντιατρικές). Πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, με διάταξη ταυτόχρονα
προσανατολισμού και ανύψωσης. Μέρη των ειδών αυτών

- Πολυθρόνες οδοντιατρικές, πολυθρόνες για κομμωτήρια και παρόμοιες πολυθρόνες, και τα μέρη τους

- Άλλα

Άλλα έπιπλα και τα μέρη τους

- Έπιπλα από μέταλλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία

9401 90 80

9402

9402 10 00

9402 90 00

9403

9403 10
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2,7

--- Από ξύλο

9401 90 30

-- Άλλα

Ατελώς

-- Άλλα

9401 79 00

1,7

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμός

-- Παραγεμισμένα

- Άλλα καθίσματα, με σκελετό από μέταλλο

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9401 71 00

9401 69 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6357

-- Τραπέζια σχεδίου (με εξαίρεση αυτά της κλάσης 9017)

9403 10 10

Ατελώς

---- Άλλα

9403 10 59

Ατελώς

-- Κρεβάτια

-- Άλλα

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα γραφεία

9403 20 20

9403 20 80

9403 30

--- Γραφεία

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1930

Ατελώς

- Άλλα έπιπλα από μέταλλο

9403 20

Ατελώς

Ατελώς

---- Άλλα

9403 10 99

9403 30 11

Ατελώς

---- Ντουλάπια με συρτάρια, ταξινομητές και χωρίσματα

9403 10 93

-- Με ύψος που δεν υπερβαίνει τα 80 cm

Ατελώς

---- Ντουλάπια με πόρτες, με περσίδες ή πτυσσόμενα φύλλα

9403 10 91

--- Που υπερβαίνει τα 80 cm

Ατελώς

---- Γραφεία

Ατελώς

Βασικός δασμός

9403 10 51

--- Που δεν υπερβαίνει τα 80 cm

-- Άλλα, ύψους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6358

2,7

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

-- Στοιχεία εντοιχισμένων κουζινών

-- Άλλα

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κρεβατοκάμαρες

- Άλλα έπιπλα από ξύλο

-- Έπιπλα από ξύλο, των τύπων που χρησιμοποιούνται στις τραπεζαρίες και καθιστικούς χώρους

-- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στα καταστήματα

-- Άλλα έπιπλα από ξύλο

- Έπιπλα από πλαστικές ύλες

9403 40 10

9403 40 90

9403 50 00

9403 60

9403 60 10

9403 60 30

9403 60 90

9403 70 00

9403 81 00

2,7

- Έπιπλα από ξύλο των τύπων που χρησιμοποιούνται στις κουζίνες

9403 40

-- Από μπαμπού ή καλάμι rotin

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1931

- Έπιπλα από άλλες ύλες, στις οποίες περιλαμβάνονται το καλάμι rotin, η λυγαριά, το μπαμπού ή οι
παρόμοιες ύλες

Ατελώς

--- Άλλα

9403 30 99

5,6

Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Ντουλάπια, ταξινομητές και χωρίσματα

-- Με ύψος που υπερβαίνει τα 80 cm

--- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9403 30 91

9403 30 19

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6359

2,7

-- Από ξύλο

-- Από άλλες ύλες

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 εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα
από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη

- Σομιέδες

9403 90 30

9403 90 90

9404

9404 10 00

3,7

3,7
3,7
3,7

--- Από καουτσούκ

--- Από πλαστικές ύλες

-- Από άλλες ύλες

--- Με μεταλλικά ελατήρια

--- Άλλα

- Υπνόσακοι

9404 21 10

9404 21 90

9404 29

9404 29 10

9404 29 90

9404 30 00
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3,7

-- Από κυψελώδες καουτσούκ ή κυψελώδεις πλαστικές ύλες, επενδυμένα ή μη

9404 21

- Στρώματα

2,7

-- Από μέταλλο

9403 90 10

3,7

2,7

- Μέρη

9403 90

5,6

Βασικός δασμός

-- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9403 89 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6360

3,7

-- Άλλα

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

- 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

9404 90 90

9405

9405 10

4,7
4,7
3,7

--- Άλλα

-- Από κεραμικές ύλες

-- Από γυαλί

9405 10 28

9405 10 30

9405 10 50

2,7

--- Άλλα

9405 10 98
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2,7

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 10 91

-- Από άλλες ύλες

4,7

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 10 21

-- Από πλαστικές ύλες

3,7

-- Παραγεμισμένα με πούπουλα ή φτερά

9404 90 10

Βασικός δασμός

- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9404 90

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6361

4,7
4,7
3,7

--- Άλλα

-- Από κεραμικές ύλες

-- Από γυαλί

9405 20 19

9405 20 30

9405 20 50

3,7

- Ηλεκτρικές γιρλάντες των τύπων που χρησιμοποιούνται για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα

- Άλλες ηλεκτρικές συσκευές φωτισμού

-- Προβολείς

9405 30 00

9405 40

9405 40 10

4,7

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού

9405 40 35
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4,7

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 40 31

--- Από πλαστικές ύλες

-- Άλλα

2,7

--- Άλλα

9405 20 99

3,7

2,7

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

9405 20 91

-- Από άλλες ύλες

4,7

Βασικός δασμός

--- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

-- Από πλαστικές ύλες

- Λάμπες κομοδίνου, λάμπες γραφείου και λυχνοστάτες (lampadaires) εσωτερικού χώρου, ηλεκτρικά

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 20 11

9405 20

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6362

2,7
2,7

4,7
2,7

---- Άλλα

- Συσκευές φωτισμού μη ηλεκτρικές

- Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη

-- Από πλαστικές ύλες

-- Από άλλες ύλες

9405 40 99

9405 50 00

9405 60

9405 60 20

9405 60 80

5,7
3,7

---- Άλλα [διαχυτήρες φωτός, ανταυγαστήρες (πλαφονιέρες), σε σχήμα λεκάνης και κυπέλλου γενικώς,
καταυγαστήρες (αμπαζούρ), σφαίρες, είδη σε σχήμα τουλίπας, κλπ.]

--- Άλλα

9405 91 19

9405 91 90
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5,7

---- Γυαλιά σε σχήμα πολυέδρου, πλακιδίου, σφαίρας, αμυγδάλου, ανθέων και άλλα ανάλογα τεμάχια
γυαλιού (πρίσματα) για πολυελαίους

--- Είδη για τον εξοπλισμό ηλεκτρικών φωτιστικών συσκευών (με εξαίρεση τους προβολείς)

-- Από γυαλί

9405 91 11

9405 91

2,7

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για σωλήνες φθορισμού

9405 40 95

- Μέρη

2,7

4,7

Βασικός δασμός

---- Των τύπων που χρησιμοποιούνται για λάμπες και σωλήνες πυράκτωσης

--- Από άλλες ύλες

---- Άλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 40 91

9405 40 39

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6363

- Κινητές κατοικίες

9406 00 11

2,7

-- Από άλλες ύλες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 95 - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ, ΕΙΔΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ Ή
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια. καροτσάκια
Αμαξάκια για κούκλες. Κούκλες. Άλλα παιχνίδια για παιδιά. Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη για
διασκέδαση, με κίνηση ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε είδους

- Τρίκυκλα, σκούτερ, ποδοκίνητα αυτοκίνητα και παρόμοια τροχοφόρα παιχνίδια. Αμαξάκια για
κούκλες

9406 00 80

95

9503 00

9503 00 10
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- Κούκλες που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις και μέρη και εξαρτήματα

2,7

--- Άλλες

9406 00 38

Ατελώς

2,7

2,7

--- Θερμοκήπια

-- Από σίδηρο ή χάλυβα

-- Από ξύλο

9406 00 31

9406 00 20

Προκατασκευές

9406 00

- Άλλες

2,7

-- Άλλα

9405 99 00

2,7

4,7

Βασικός δασμός

-- Από πλαστικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9405 92 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6364

-- Από άλλες ύλες

9503 00 39

- Όργανα και συσκευές μουσικών παιχνιδιών για παιδιά

9503 00 55

4,7

-- Άλλα

- Άλλα παιχνίδια για παιδιά, που παρουσιάζονται σε σύνολα ή σε εξαρτύσεις (outfits)

9503 00 69

9503 00 70
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- Άλλα παιχνίδια για παιδιά και μικροκατασκευές, με κινητήρα

4,7

-- Από ξύλο

9503 00 61

Ατελώς

Ατελώς

-- Άλλα

9503 00 49

- Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles)

Ατελώς

-- Παραγεμισμένα

4,7

Ατελώς

9503 00 41

- Παιχνίδια για παιδιά που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις

-- Από πλαστική ύλη

9503 00 35

4,7

Ατελώς

- Ηλεκτρικά τρένα, στα οποία περιλαμβάνονται και οι σιδηροτροχιές, τα σήματα και άλλα εξαρτήματα;
Μικροκατασκευές

9503 00 30

- Άλλα σύνολα και παιχνίδια για κατασκευές

Ατελώς

-- Μέρη και εξαρτήματα

9503 00 29

4,7

Βασικός δασμός

-- Κούκλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9503 00 21

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6365

-- Από άλλες ύλες

9503 00 79

-- Μοντέλα μινιατούρες που κατασκευάζονται σε καλούπια. Από μέταλλο

9503 00 85

Ατελώς

Είδη για παιχνίδια συντροφιάς, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιχνίδια με κινητήρα ή
μηχανισμό, τα σφαιριστήρια (μπιλιάρδα), τα ειδικά τραπέζια για παιχνίδια λεσχών και τα αυτόματα
παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

- Παιχνίδια βίντεο των τύπων που χρησιμοποιούνται μαζί με δέκτη τηλεόρασης

- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα) κάθε είδους και τα εξαρτήματά τους

-- Σφαιριστήρια (μπιλιάρδα)

-- Άλλα

- Άλλα παιχνίδια, που λειτουργούν με την εισαγωγή κέρματος, τραπεζογραμματίου, τραπεζικής
κάρτας, κέρματος ή με άλλα μέσα πληρωμής, με εξαίρεση τα αυτόματα παιχνίδια τύπου μπόουλινγκ

9504

9504 10 00

9504 20

9504 20 10

9504 20 90

9504 30
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Ατελώς

--- Άλλα

9503 00 99

Ατελώς

Ατελώς

--- Από πλαστική ύλη
4,7

4,7

Ατελώς

Ατελώς

4,7

Βασικός δασμός

9503 00 95

-- Άλλα

-- Όπλα-παιχνίδια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9503 00 81

- Άλλα

-- Από πλαστική ύλη

9503 00 75

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6366

Ατελώς

Ατελώς
Ατελώς

2,7
2,7

-- Μέρη

- Παιγνιόχαρτα (τράπουλες)

- Άλλα

-- Κυκλικοί ηλεκτρικοί διάδρομοι αυτοκινήτων που παρουσιάζουν τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών
άμιλλας

-- Άλλα

Είδη για γιορτές, καρναβάλι ή άλλες διασκεδάσεις, στα οποία περιλαμβάνονται και τα είδη μαγείας
και τα είδη «εκπλήξεις»

- Είδη για τις γιορτές Χριστουγέννων

-- Από γυαλί

-- Από άλλες ύλες

- Άλλα

9504 30 90

9504 40 00

9504 90

9504 90 10

9504 90 90

9505

9505 10

9505 10 10

9505 10 90

9505 90 00
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Ατελώς

--- Άλλα

9504 30 50

Ατελώς

2,7

Ατελώς

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Παιχνίδια τύπου flipper

-- Άλλα παιχνίδια

-- Παιχνίδια με οθόνη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9504 30 30

9504 30 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6367

--- Χιονοπέδιλα για πεδινό σκι (skis de fond)

9506 11 10

3,7
3,7
3,7
2,7

---- Άλλα

--- Άλλα χιονοπέδιλα (σκι)

-- Μηχανισμοί πρόσδεσης για σκι

-- Άλλα

9506 11 29

9506 11 80

9506 12 00

9506 19 00

9506 31 00

-- Ράβδοι του γκολφ πλήρεις
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2,7

2,7

-- Άλλα

9506 29 00

- Ράβδοι του γκολφ και άλλο υλικό για το γκολφ

2,7

-- Ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ)

9506 21 00

- Πέδιλα για θαλάσσιο σκι, σανίδες κυματοδρομίας (υδατοπλάνα), ιστιοσανίδες (γουίντ-σέρφιvγκ) και
άλλο υλικό για τα ναυτικά αθλήματα

3,7

---- Μονοσκί και χιονοσανίδες

3,7

Βασικός δασμός

9506 11 21

--- Χιονοπέδιλα για χιονοδρομία (σκι) κατάβασης

-- Χιονοπέδιλα (σκι)

- Χιονοπέδιλα (σκι) και άλλο υλικό για το σκι στο χιόνι

Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική, τον κλασικό αθλητισμό, τα άλλα αθλήματα (στα
οποία περιλαμβάνεται και η επιτραπέζια αντισφαίριση) ή τα παιχνίδια υπαίθρου, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό. Πισίνες κάθε είδους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 11

9506

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6368

2,7

2,7
2,7

--- Μέρη ράβδων του γκολφ

--- Άλλα

- Είδη και υλικό για την επιτραπέζια αντισφαίριση

-- Ρακέτες, μπάλες και δίχτυα

-- Άλλα

9506 39 10

9506 39 90

9506 40

9506 40 10

9506 40 90

2,7

-- Φουσκωτές

--- Από δέρμα

--- Άλλες

-- Άλλα

9506 62

9506 62 10

9506 62 90

9506 69
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2,7

-- Μπάλες αντισφαίρισης

9506 61 00

2,7

2,7

-- Άλλα

9506 59 00

- Μπαλόνια και μπάλες, άλλα από τις μπάλες του γκολφ ή της επιτραπέζιας αντισφαίρισης

4,7

-- Ρακέτες αντισφαίρισης, έστω και χωρίς σπάγκους

9506 51 00

- Ρακέτες αντισφαίρισης, badminton ή παρόμοια, έστω και χωρίς σπάγκους

2,7

-- Άλλα

9506 39

2,7

Βασικός δασμός

-- Μπάλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 32 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6369

2,7
2,7

-- Παγοπέδιλα

-- Τροχοπέδιλα

-- Μέρη και εξαρτήματα

9506 70 10

9506 70 30

9506 70 90

--- Άλλα

-- Άλλα

--- Είδη για κρίκετ ή πόλο, άλλα από τις μπάλες

--- Άλλα

Ράβδοι αλιείας, αγκίστρια και άλλα είδη για την αλιεία με αρμίδι. Απόχες για κάθε χρήση. Δολώματα
(άλλα από εκείνα των κλάσεων 9208 ή 9705) και παρόμοια είδη κυνηγίου

9506 91 90

9506 99

9506 99 10

9506 99 90

9507
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2,7

--- Συσκευές άσκησης με ρυθμιζόμενο μηχανισμό αντίστασης

9506 91 10

2,7

Ατελώς

2,7

-- Είδη και υλικό για τη φυσική αγωγή, τη γυμναστική ή τον κλασικό αθλητισμό

9506 91

- Άλλα

Ατελώς

- Παγοπέδιλα και τροχοπέδιλα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα υποδήματα στα οποία είναι
προσαρμοσμένα τα πέδιλα

9506 70

2,7

--- Άλλες

9506 69 90

Ατελώς

Βασικός δασμός

--- Μπάλες για κρίκετ ή πόλο

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9506 69 10

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6370

3,7
3,7

1,7
1,7

Ατελώς
Ατελώς

-- Άλλα

- Καρούλια για την αλιεία

- Άλλα

Περιστρεφόμενα οχήματα για διασκέδαση, κούνιες, περίπτερα σκοποβολής και άλλα είδη πλανόδιων
επιχειρήσεων που προσελκύουν το ενδιαφέρον του κοινού. Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια
θηριοτροφεία. Πλανόδια θέατρα

- Πλανόδια τσίρκα και πλανόδια θηριοτροφεία

- Άλλα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 96 - ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ

Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαργαροκόγχη και
άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμβάνονται με χύτευση)

- Ελεφαντόδοντο κατεργασμένο και τεχνουργήματα από ελεφαντόδοντο

- Άλλα

-- Κοράλλι φυσικό ή ανασχηματισμένο, επεξεργασμένο, και τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές

-- Άλλα

9507 20 90

9507 30 00

9507 90 00

9508

9508 10 00

9508 90 00

96

9601

9601 10 00

9601 90

9601 90 10

9601 90 90
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3,7

-- Αγκίστρια αλιείας μη δεμένα

9507 20 10

2,7

1,7

- Αγκίστρια, έστω και δεμένα στις προσθήκες του αρμιδιού (παράμολα)

9507 20

3,7

Βασικός δασμός

- Ράβδοι αλιείας

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9507 10 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6371

Σκούπες και ψήκτρες, έστω και αν αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων, μηχανικές
σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά.
Παρασκευασμένες κεφαλές για είδη ψηκτροποιίας. Βύσματα και κύλινδροι για βαφή. Καθαριστήρες
υγρών επιφανειών από καουτσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες

- Σκούπες κάθε μεγέθους που γίνονται από λιανόκλαδα ή άλλες φυτικές ύλες δεμένες σε δέσμες, με ή
χωρίς λαβή

9603

9603 10 00

3,7

3,7
3,7

--- Ψήκτρες για τα μαλλιά της κεφαλής

--- Άλλα

- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής και παρόμοια πινέλα για τη χρήση των
καλλυντικών

-- Πινέλα και ψήκτρες για καλλιτέχνες, πινέλα γραφής

-- Πινέλα για τη χρήση καλλυντικών

9603 29 30

9603 29 80

9603 30

9603 30 10

9603 30 90
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3,7

-- Άλλα

9603 29

3,7

-- Ψήκτρες δοντιών, στις οποίες περιλαμβάνονται οι ψήκτρες για οδοντοστοιχίες

9603 21 00

- 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

2,2

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 3503, και τεχνουργήματα από ζελατίνη
μη σκληρυμένη

9602 00 00

3,7

Βασικός δασμός

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6372

2,7

- Άλλες ψήκτρες που αποτελούν μέρη μηχανών, συσκευών ή οχημάτων

- Άλλα

-- Μηχανικές σκούπες για χρήση με το χέρι, άλλες από εκείνες με κινητήρα

9603 50 00

9603 90

9603 90 10

3,7

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-σούστες.
Ημιτελή κουμπιά

- Κουμπιά-σούστες και τα μέρη τους

9605 00 00

9606

9606 10 00
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3,7

Κόσκινα και τρυπητά, του χεριού

9604 00 00

- Κουμπιά

3,7

--- Άλλα

9603 90 99

3,7

3,7

--- Ψήκτρες και ψήκτρες-σκούπες για την περιποίηση επιφανειών ή για οικιακή χρήση, στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι ψήκτρες για ενδύματα και υποδήματα. Είδη ψηκτροποιίας για την περιποίηση
των ζώων

9603 90 91

-- Άλλα

3,7

-- Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

9603 40 90

2,7

3,7

-- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια

9603 40 10

Βασικός δασμός

- Ψήκτρες και πινέλα για χρωμάτισμα, υδροχρωμάτισμα, βερνίκωμα ή παρόμοια (άλλα από τα πινέλα
της διάκρισης 9603 30). Βύσματα και κύλινδροι για χρωμάτισμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9603 40

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6373

3,7
3,7
2,7

-- Από κοινά μέταλλα, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

-- Άλλα

- Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη κουμπιών. Ημιτελή κουμπιά

Κλείστρα (φερμουάρ) και τα μέρη τους

9606 22 00

9606 29 00

9606 30 00

9607

7,7

-- Από κοινά μέταλλα (στα οποία περιλαμβάνονται οι ταινίες εφοδιασμένες με συνδετήρες από κοινά
μέταλλα)

-- Άλλα

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 μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες για μολύβια και παρόμοια είδη. Μέρη (στα
οποία περιλαμβάνονται και τα καλύμματα που προφυλάσσουν τις μύτες και τα άγκιστρα συγκράτησης)
των ειδών αυτών, με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 9609

- Στυλογράφοι και μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια)

-- Υγρής μελάνης

9607 20 10

9607 20 90

9608

9608 10

9608 10 10
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6,7

- Μέρη

9607 20

-- Άλλα

7,7

-- Άλλα

9607 19 00

3,7

6,7

-- Με συνδετήρες από κοινά μέταλλα

9607 11 00

- Κλείστρα (φερμουάρ)

3,7

Βασικός δασμός

-- Από πλαστικές ύλες, μη επενδυμένα με υφαντικές ύλες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9606 21 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6374

3,7

- Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με άλλες πορώδεις μύτες

9608 20 00

3,7
3,7

2,7
2,7

--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

--- Άλλοι

- Μηχανικά μολύβια

- Σύνολα ειδών που υπάγονται σε δύο τουλάχιστον από τις προαναφερόμενες διακρίσεις

- Ανταλλακτικά μελάνης για στυλογράφους ή μολύβια με σφαιρίδιο (μπίλια), που συνδέονται με τη
μύτη τους

-- Υγρής μελάνης

-- Άλλα

9608 39 10

9608 39 90

9608 40 00

9608 50 00

9608 60

9608 60 10

9608 60 90
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3,7

-- Άλλοι

9608 39

- Άλλα

3,7

-- Για σχεδίαση με σινική μελάνη

9608 31 00

3,7

3,7

---- Άλλα

9608 10 99

- Στυλογράφοι με πένα και άλλοι στυλογράφοι

3,7

3,7

Βασικός δασμός

---- Με φύσιγγες μελάνης που αντικαθίστανται

--- Άλλα

--- Με σώμα ή κάλυμμα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9608 10 91

9608 10 30

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6375

2,7

2,7
2,7
2,7

2,7
1,7
2,7
2,7

--- Από μέταλλα

--- Άλλα

Μολύβια (άλλα από τα μολύβια της κλάσης 9608), λεπτές ράβδοι γραφίτη για κοινά και μηχανικά
μολύβια, ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ), ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις, κιμωλίες
γραφής ή σχεδίασης και κιμωλίες ραφτών

- Μολύβια με ξύλινο ή άλλο περίβλημα

-- Με λεπτή ράβδο (μύτη)

-- Άλλα

- Λεπτές ράβδοι γραφίτη για μολύβια ή μηχανικά μολύβια

- Άλλα

-- Ράβδοι από χρωματιστή πάστα (παστέλ) και ράβδοι από κάρβουνο για σχεδιάσεις

-- Άλλα

Πλάκες από σχιστόλιθο και πίνακες για γράψιμο ή σχεδίαση, έστω και με πλαίσιο

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

9608 99 20

9608 99 80

9609

9609 10

9609 10 10

9609 10 90

9609 20 00

9609 90

9609 90 10

9609 90 90

9610 00 00

9611 00 00
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2,7

-- Άλλα

9608 99

2,7

Βασικός δασμός

-- Πένες και μύτες για πένες

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9608 91 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6376

2,7

2,7
2,7
2,7
2,7

-- Άλλα

- Ταμπόν μελάνης (μελανωτήρια)

Αναπτήρες κάθε είδους (με εξαίρεση τα είδη ανάφλεξης της κλάσης 3603), έστω και μηχανικοί ή
ηλεκτρικοί, και τα μέρη τους εκτός από τις πέτρες και τα φιτίλια

- Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που δεν ξαναγεμίζουν

- Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν

-- Με ηλεκτρικό σύστημα ανάμματος

-- Με άλλα συστήματα ανάμματος

- Άλλοι αναπτήρες κάθε είδους

- Μέρη

9612 10 80

9612 20 00

9613

9613 10 00

9613 20

9613 20 10

9613 20 90

9613 80 00

9613 90 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1949

2,7

-- Από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, με πάχος κατώτερο από 30 mm, μονίμως τοποθετημένες σε
πλαστικές ή μεταλλικές κασετίνες του είδους που χρησιμοποιείται στις αυτόματες γραφομηχανές, στις
μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων και σε άλλες μηχανές

9612 10 20

2,7

Ατελώς

-- Από πλαστική ύλη

9612 10 10

2,7

- Μελανοταινίες

9612 10

Βασικός δασμός

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

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9612

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6377

- Ημιτελείς πίπες για καπνό, από ξύλο ή από ρίζα

- 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 της
κλάσης 8516, και τα μέρη τους

9614 00 10

9614 00 90

9615

2,7
2,7
2,7

Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών. Είδη για το πουδράρισμα
(πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

- Ψεκαστήρες καλλωπισμού, οι σκελετοί τους και οι κεφαλές των σκελετών

-- Ψεκαστήρες καλλωπισμού

-- Σκελετοί και οι κεφαλές των σκελετών

- Είδη για το πουδράρισμα (πομπόν) ή για τη χρήση άλλων καλλυντικών ή προϊόντων καλλωπισμού

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)

9616

9616 10

9616 10 10

9616 10 90

9616 20 00

9617 00

-- Που δεν υπερβαίνουν τα 0,75 l
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6,7

2,7

- Άλλα

9615 90 00

9617 00 11

2,7

-- Άλλα

9615 19 00

- Θερμομονωτικές φιάλες και άλλα ισοθερμικά δοχεία συναρμολογημένα, περιεκτικότητας

2,7

-- Από καουτσούκ σκληρυμένο ή από πλαστικές ύλες

2,7

Ατελώς

Βασικός δασμός

9615 11 00

- Χτένια χτενίσματος, χτένες κόμμωσης, πιαστράκια για τα μαλλιά και παρόμοια είδη

Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες για πούρα και τσιγάρα,
και τα μέρη τους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9614 00

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6378

6,7
1,7

Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς
Ατελώς

Ατελώς

Ατελώς

- Μέρη (με εξαίρεση τις γυάλινες εσωτερικές φιάλες)

Ανδρείκελα και παρόμοια. Αυτόματες και κινούμενες παραστάσεις για βιτρίνες

ΤΜΗΜΑ XXI - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 97 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΕΧΝΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια, που έχουν γίνει εξ ολοκλήρου με το χέρι, με εξαίρεση τα σχέδια της
κλάσης 4906 και τα βιομηχανικά είδη που έχουν διακοσμηθεί με το χέρι. Έργα από συγκόλληση
(κολάζ) και παρόμοιοι μικροί πίνακες

- Ζωγραφικοί πίνακες και σχέδια

- Άλλα

Εικόνες χαρακτικής, χαλκογραφίας και λιθογραφίας, πρωτότυπες

Έργα αγαλματοποιίας ή γλυπτικής, πρωτότυπα, από κάθε ύλη

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, άλλα από εκείνα της κλάσης 4907

Συλλογές και αντικείμενα συλλογών ζωολογίας, βοτανικής, ορυκτολογίας, ανατομίας ή που
παρουσιάζουν ιστορικό, αρχαιολογικό, παλαιοντολογικό, εθνογραφικό ή νομισματικό ενδιαφέρον

Αντικείμενα αρχαιολογικά, με ηλικία ανώτερη των 100 ετών

9617 00 90

9618 00 00

XXI

97

9701

9701 10 00

9701 90 00

9702 00 00

9703 00 00

9704 00 00

9705 00 00

9706 00 00

EU/UA/Παράρτημα Ι-Α/el 1951

6,7

Βασικός δασμός

-- Που υπερβαίνουν τα 0,75 l

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

9617 00 19

CN 2008

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Κατηγορία σταδιακής
κατάργησης

6379

6380

Προσάρτημα στο Παράρτημα I-A1

Το παρόν προσάρτημα συνοψίζει τις συγκεντρωτικές ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι-Α,
κατά περίπτωση.

A.

Ενδεικτικές συγκεντρωτικές δασμολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές
στην ΕΕ
Προϊόν

Βόειο κρέας

Δασμολογική Κατάταξη

Ποσότητα

0201.10.(00)
0201.20.(20-30-50-90)
12 000 τόνοι/έτος, που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος

0201.30.(00)
0202.10.(00)
0202.20.(10-30-50-90)
0202.30.(10-50-90)
Χοιρινό κρέας

0203.11.(10)
0203.12.(11-19)
0203.19.(11-13-15-55-59)

20 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος + 20 000 τόνοι/έτος
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος
(για τους κωδικούς ΣΟ

0203.21.(10)

0203.11.(10)

0203.22.(11-19)

0203.12.(19)
0203.19.(11-15-59)

0203.29.(11-13-15-55-59)

0203.21.(10)
0203.22.(19)
0203.29.(11-15-59))
Πρόβειο κρέας

0204.22.(50-90)
0204.23.(00)
0204.42.(30-50-90)
0204.43.(10-90)

1

1 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 2 250 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ διατάξεων του παρόντος προσαρτήματος και διάταξης του
παραρτήματος Ι-Α, υπερισχύει η διάταξη του τελευταίου όσον αφορά την επίλυση της
σύγκρουσης.
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Προϊόν
Κρέας πουλερικών και
παρασκευάσματα κρέατος
πουλερικών

Δασμολογική Κατάταξη

Ποσότητα

0207.11.(30-90)
0207.12.(10-90)
0207.13.(10-20-30-50-60-99)
0207.14.(10-20-30-50-60-99)
0207.24.(10-90)
0207.25.(10-90)
0207.26.(10-20-30-50-60-70-80-99)
0207.27.(10-20-30-50-60-70-80-99)
0207.32.(15-19-51-59-90)
0207.33.(11-19-59-90)
0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-51-53-6163-71-79-99)

16 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 20 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος + 20 000 τόνοι/έτος
που εκφράζονται σε καθαρό βάρος
(για τον κωδικό ΣΟ 0207.12. (10-90))

0207.36.(11-15-21-23-31-41-51-53-61-6379-90)
0210.99.(39)
1602.31.(11-19-30-90)
1602.32.(11-19-30-90)
1602.39.(21)
Γάλα, κρέμα γάλακτος,
συμπυκνωμένο γάλα και
γιαούρτια

0401.10.(10-90)
0401.20.(11-19-91-99)
0401.30.(11-19-31-39-91-99)
0402.91.(10-30-51-59-91-99)
0402.99.(10-31-39-91-99)

8 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 10.000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

0403.10.(11-13-19-31-33-39)
0403.90.(51-53-59-61-63-69)
0402.10.(11-19-91-99)
Γάλα σε σκόνη

0402.21.(11-17-19-91-99)
0402.29.(11-15-19-91-99)
0403.90.(11-13-19-31-33-39)

1 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 5.000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

0404.90.(21-23-29-81-83-89)
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Προϊόν
Βούτυρο και γαλακτικές
λιπαρές ύλες για επάλειψη

Δασμολογική Κατάταξη
0405.10.(11-19-30-50-90)
0405.20.(90)
0405.90.(10-90)

Αυγά και αλβουμίνες

Ποσότητα
1 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 3 000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

0407.00.(30)
0408.11.(80)
0408.19.(81-89)
0408.91.(80)
0408.99.(80)
3502.11.(90)
3502.19.(90)
3502.20.(91-99)

1 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
ισοδύναμο αυγών με κέλυφος με
γραμμική αύξηση σε 5 έτη έως 3 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
ισοδύναμο αυγών με κέλυφος + 3
000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος (για τον κωδικό ΣΟ
0407.00.(30))

Μέλι

0409.00.(00)

5 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 6 000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

Σκόρδα

0703.20.(00)

500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

Ζάχαρα

1701.12.(10-90)
1701.91.(00)
20 070 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος

1701.99.(10-90)
1702.20.(10)
1702.90. (30-50-71-75-79-80-95)
Άλλα ζάχαρα

10 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 20 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

1702.30.(10-50-90)
1702.40.(10-90)
1702.60.(10-80-95)

Σιρόπια από ζάχαρα

2106.90.(30-55-59)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος
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Προϊόν
Μαλακό σιτάρι, αλεύρια και
συσσωματώματα με μορφή
σβόλων

Δασμολογική Κατάταξη

Ποσότητα

1001.90.(99)
950 000 τόνοι/έτος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 1 000 000
τόνων/έτος

1101.00.(15-90)
1102.90.(90)
1103.11.(90)
1103.20.(60)

Κριθάρι, αλεύρι και
συσσωματώματα με μορφή
σβόλων

250 000 τόνοι/έτος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 350 000
τόνων/έτος

1003.00.(90)
1102.90.(10)
1103.20.(20)

Βρώμη

1004.00.(00)

Καλαμπόκι, αλεύρι και
συσσωματώματα με μορφή
σβόλων

1005.90.(00)

4 000 τόνοι/έτος

400 000 τόνοι/έτος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 650 000
τόνων/έτος

1102.20.(10-90)
1103.13.(10-90)
1103.20.(40)
1104.23.(10-30-90-99)

Πλιγούρια και σιμιγδάλια
κριθαριού·

1103.19.(30-90)

σπόροι δημητριακών αλλιώς
επεξεργασμένοι

1104.19.(10-50-61-69)

1103.20.(90)

1104.29.(01-03-05-07-09-11-18-30-51-5981-89)

6 300 τόνοι/έτος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 7 800 τόνων/έτος

1104.30.(10-90)
Βύνη και γλουτένη από σιτάρι

1107.10.(11-19-91-99)
1107.20.(00)

7 000 τόνοι/έτος

1109.00.(00)
Άμυλα

1108.11.(00)
1108.12.(00)
1108.13.(00)
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Προϊόν
Μεταποιημένο άμυλο

Δασμολογική Κατάταξη
3505.10.(10-90)
3505.20.(30-50-90)

Πίτυρα, ψιλά πίτυρα και
υπολείμματα

Ποσότητα
1 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 2 000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

2302.10.(10-90)
16 000 τόνοι/έτος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 21 000
τόνων/έτος

2302.30.(10-90)
2302.40.(10-90)
2303.10.(11)

Μανιτάρια

Μεταποιημένες ντομάτες

2003.10.(20-30)

500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος + 500 τόνοι/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος (για
τον κωδικό ΣΟ 0711.51. (00))

2002.10.(10-90)

10 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος

0711.51.(00)

2002.90.(11-19-31-39-91-99)
Χυμοί σταφυλιών και μήλων

2009.61.(90)
10 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 20 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

2009.69.(11-71-79-90)
2009.71.(20-99)
2009.79.(11-19-30-91-93-99)
Γάλα που έχει υποστεί ζύμωση, 0403.10.(51-53-59-91-93-99)
μεταποιημένα προϊόντα
0403.90.(71-73-79-91-93-99)
Μεταποιημένα προϊόντα
βουτύρου

0405.20.(10-30)

Γλυκό καλαμπόκι

0710.40.(00)
0711.90.(30)
2001.90.(30)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος
250 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος
1 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

2004.90.(10)
2005.80.(00)
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Προϊόν
Μεταποιημένα προϊόντα
ζάχαρης

Δασμολογική Κατάταξη

Ποσότητα

1702.50.(00)
1702.90.(10)
1704.90.(99) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα
≥70%)
1806.10.(30-90)
1806,20.(95) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα
≥70%)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 3 000 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

1901,90.(99) (για περιεκτικότητα σε ζάχαρα
≥70%)
2101.12.(98)
2101.20.(98)
3302.10.(29)
Μεταποιημένα προϊόντα
σιτηρών

1903.00.(00)
1904.30.(00)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

Μεταποιημένα προϊόντα κρέμας 1806.20.(70)
γάλακτος
2106.10.(80)

300 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος με γραμμική αύξηση
σε 5 έτη έως 500 τόνων/έτος που
εκφράζονται σε καθαρό βάρος

2202.90.(99)
Παρασκευάσματα διατροφής

2106.90.(98)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

Αιθανόλη

2207.10.(00)

27 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 100 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

2208.90.(91-99)
2207.20.(00)
Πούρα και τσιγάρα

2402.10.(00)
2402.20.(90)

Μαννιτόλη-σορβιτόλη

2 500 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

2905.43.(00)
100 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

2905.44.(11-19-91-99)
3824.60.(11-19-91-99)
Μεταποιημένα προϊόντα
αμύλου βύνης

3809.10.(10-30-50-90)

2 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος
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B.

Ενδεικτικές συγκεντρωτικές δασμολογικές ποσοστώσεις που ισχύουν για τις εισαγωγές στην
Ουκρανία
Προϊόν

Χοιρινό κρέας

Δασμολογική Κατάταξη
0203.11.(10-90)
0203.12.(11-19-90)
0203.19.(11-13-15-55-59-90)
0203.21.(10-90)
0203.22.(11-19-90)
0203.29.(11-13-15-55-59-90)

Ποσότητα
10 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος + 10 000
τόνοι/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος (για τους κωδικούς
ΣΟ
0203.11.(10)
0203.12.(19)
0203.19.(11-15-59)
0203.21.(10)
0203.22.(19)
0203.29.(11-15-59))

Κρέας πουλερικών και
παρασκευάσματα κρέατος
πουλερικών

0207.12.(10-90)
0207.14.(10-20-30-40-50-60-70-91-99)
0207.26.(10-20-30-40-50-60-70-80-99)
0207.27.(10-20-30-40-50-60-70-80-91-99)
0207.35.(11-15-21-23-25-31-41-61-63-71-79-99)
0207.36.(31-41-61-63-71-79-89-90)

Ζάχαρα

8 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 10 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος + 10 000 τόνοι/έτος
που εκφράζονται σε καθαρό
βάρος(για τον κωδικό ΣΟ 0207.12.
(10-90))

1701.11.(10-90)
1701.12.(10-90)
1701.91.(00)
1701.99.(10-90)

30 000 τόνοι/έτος που εκφράζονται
σε καθαρό βάρος με γραμμική
αύξηση σε 5 έτη έως 40 000
τόνων/έτος που εκφράζονται σε
καθαρό βάρος

Οι ποσότητες τίθενται βάσει της αρχής της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Β του Κεφαλαίου 1
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1
Τα μέρη συμφώνησαν σχετικά με τις ακόλουθους ειδικούς όρους για το εμπόριο μεταχειρισμένων
ενδυμάτων στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών μεταξύ των μερών:

1.

Για τα μεταχειρισμένα ενδύματα (τελωνειακός κώδικας Ουκρανίας, κωδικός 6309 00 00), η

Ουκρανία θα καταργήσει τους τελωνειακούς δασμούς στις εισαγωγές, σύμφωνα με τους
ακόλουθους όρους:


έως την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την ημερομηνία έναρξης ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία θα εφαρμόζει τους δασμούς στις εισαγωγές που ισχύουν
κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας·



από την 1η Ιανουαρίου του έτους που ακολουθεί την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας
και εντός 5 ετών, η Ουκρανία θα μειώνει τους δασμούς στις εισαγωγές κατά 1 εκατοστιαία
μονάδα ετησίως κατά τα πρώτα τέσσερα έτη και θα τους καταργήσει έως το τέλος του
πέμπτου έτους το αργότερο.
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2.

Παράλληλα με την ετήσια μείωση των δασμών στις εισαγωγές, η Ουκρανία θα καθορίζει την

τιμή εισόδου σε ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής
περιόδου κατάργησης των δασμών, οι δασμοί ΜΕΚ θα επιβάλλονται στις εισαγωγές των προϊόντων
των οποίων η αξία είναι χαμηλότερη από την τιμή εισόδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.

3.

Την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους η Ουκρανία θα δημοσιεύει τη μέση ετήσια τιμή των δύο

προηγούμενων ετών (Υ-2) των προϊόντων που υπάγονται στους τελωνειακούς κωδικούς που
αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Αυτός ο μέσος όρος θα είναι η βάση για τον
υπολογισμό της τιμής εισόδου των προϊόντων που υπάγονται στον τελωνειακό κωδικό που
αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η καθορισμένη τιμή εισόδου θα ισχύει σε
ολόκληρο το τελωνειακό έδαφος της Ουκρανίας για ολόκληρο το έτος.

4.

Το ποσοστό της τιμής εισόδου θα πρέπει να καθορίζεται στο 30% του μέσου όρου της κατά

το προηγούμενο έτος δασμολογητέας αξίας των ενδυμάτων που υπάγονται στους ακόλουθους
τελωνειακούς κωδικούς της Ουκρανίας: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111,
6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.

5.

Κάθε έτος, η Ουκρανία θα δημοσιεύει ετήσιες στατιστικές εμπορίου σχετικά με τις ποσότητες

των προϊόντων που εισάγονται βάσει του τελωνειακού κώδικα που αναφέρεται στην παράγραφο 1
του παρόντος άρθρου.

________________________
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διατηρηθεί η σχετική προτίμηση (ίδια αναλογία) σε σχέση με τους καθορισμένους στο πλαίσιο του ΠΟΕ συντελεστές εξαγωγικών δασμών που

Μαΐου 2014. Σε περίπτωση που το ΕΕΙ δεν τοποθετείται σ’ αυτό το χρονικό διάστημα, ο πίνακας θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου, προκειμένου να

Σημ.: Ο κατωτέρω πίνακας ισχύει εφόσον το έτος έναρξης ισχύος (εφεξής «ΕΕΙ») της συμφωνίας τοποθετείται μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2013 και 15ης
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23,0

23,0

23,0

23,0

Κατοικίδια με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 160 kg που προορίζονται για
σφαγή

Κατοικίδια με βάρος που υπερβαίνει τα 80 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 160 kg που δεν προορίζονται για
σφαγή

Κατοικίδια με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 300 kg που προορίζονται για
σφαγή

Κατοικίδια με βάρος που υπερβαίνει τα 160 kg αλλά
δεν υπερβαίνει τα 300 kg που δεν προορίζονται για
σφαγή

0102 90 21 00

0102 90 29 00

0102 90 41 00

0102 90 49 00

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0
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23,0

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ ΕΕΙ+1 ΕΕΙ+2 ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4 ΕΕΙ+5 ΕΕΙ+6 ΕΕΙ+7 ΕΕΙ+8 ΕΕΙ+9 ΕΕΙ+10
Μέτρα
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) διασφάλισης

Κατοικίδια με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 80 kg

Βοοειδή ζωντανά, κατοικίδια, άλλα από τα
αναπαραγωγής καθαρής φυλής

Περιγραφή

0102 90 05 00

Κωδικός ΕΣ

Ζώα ζωντανά και πρώτες ύλες από δέρματα

Δασμοί που εκφράζονται σε%, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
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23,0
23,0
23,0
23,0

23,0
23,0
23,0
23,0

Αγελάδες με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg που
προορίζονται για σφαγή

Αγελάδες με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg που
δεν προορίζονται για σφαγή

Κατοικίδια, εκτός από δαμαλίδες και αγελάδες, με
βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg για σφαγή

Κατοικίδια, εκτός από δαμαλίδες και αγελάδες, με
βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg που δεν
προορίζονται για σφαγή

Μη κατοικίδια βοοειδή

Προβατοειδή, ζωντανά:

προβατοειδή καθαρής φυλής

ζώα αναπαραγωγής

0102 90 61 00

0102 90 69 00

0102 90 71 00

0102 90 79 00

0102 90 90 00

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

18,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0
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23,0

Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ
γεννήσει), με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg που
δεν προορίζονται για σφαγή

0102 90 59 00

0104 10 10 00

23,0

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

5,71

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

4,57

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

3,43

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

2,29

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

1,14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ ΕΕΙ+1 ΕΕΙ+2 ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4 ΕΕΙ+5 ΕΕΙ+6 ΕΕΙ+7 ΕΕΙ+8 ΕΕΙ+9 ΕΕΙ+10
Μέτρα
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) διασφάλισης

Δαμαλίδες (θηλυκά βοοειδή που δεν έχουν ποτέ
γεννήσει), με βάρος που υπερβαίνει τα 300 kg που
προορίζονται για σφαγή

Περιγραφή

0102 90 51 00

Κωδικός ΕΣ

6391

23,0

12,5

12,5

12,5

άλλα ζωντανά προβατοειδή εκτός ζώων
αναπαραγωγής καθαρής φυλής και αρνιών (ηλικίας
μέχρις 1 έτους)

Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία
περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 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
μήκος

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

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 β)
και γ) του κεφαλαίου αυτού, εκτός από δέρματα
ερπετών και χοιροειδών

0104 10 80 00

4101

4102

4103 90

11,25

11,25

11,25

18,0

18,0

10,0

10,0

10,0

13,0

13,0

8,75

8,75

8,75

8,0

8,0
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23,0

7,5

7,5

7,5

6,86

6,86

6,25

6,25

6,25

5,71

5,71

5,0

5,0

5,0

4,57

4,57

3,75

3,75

3,75

3,43

3,43

2,5

2,5

2,5

2,29

2,29

1,25

1,25

1,25

1,14

1,14

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

βλ.
Παράρτημα
I-Δ

βλ.
Παράρτημα
I-Δ

βλ.
Παράρτημα
I-Δ

ΕΕΙ ΕΕΙ+1 ΕΕΙ+2 ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4 ΕΕΙ+5 ΕΕΙ+6 ΕΕΙ+7 ΕΕΙ+8 ΕΕΙ+9 ΕΕΙ+10
Μέτρα
(2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) διασφάλισης

Αρνιά (ηλικίας μέχρις 1 έτους)

Περιγραφή

0104 10 30 00

Κωδικός ΕΣ

6392

9,1
9,1

9,1

Σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα

Μόνον γογγυλόσποροι

1206 00

1207 99 97 00

ΕΕΙ
(2013)

Σπέρματα λιναριού, έστω και σπασμένα

Περιγραφή

1204 00

Κωδικός ΕΣ

7,3

7,3

7,3

ΕΕΙ+2
(2015)

6,4

6,4

6,4

ΕΕΙ+3
(2016)

5,5

5,5

5,5

ΕΕΙ+4
(2017)
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8,2

8,2

8,2

ΕΕΙ+1
(2014)

4,5

4,5

4,5

3,6

3,6

3,6

2,7

2,7

2,7

1,8

1,8

1,8

ΕΕΙ+5 ΕΕΙ+6 ΕΕΙ+7 ΕΕΙ+8
(2018) (2019) (2020) (2021)

Σπόροι ορισμένων τύπων καλλιεργειών ελαιοπαραγωγής

0,9

0,9

0,9

ΕΕΙ+9
(2022)

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

βλ.
Παράρτημα IΔ

Μέτρα
διασφάλισης

6393

13,64
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0

απορρίμματα και θραύσματα
χαλυβοκραμάτων από ανοξείδωτο χάλυβα

απορρίμματα και θραύσματα
χαλυβοκραμάτων, άλλα

απορρίμματα σε πλινθώματα (παλιοσίδερα)
για ανάτηξη, χαλυβοκραμάτων

ανοξείδωτος χάλυβας σε μορφή πλινθωμάτων
και άλλες πρωτογενείς μορφές

συμπήγματα χαλκού· χαλκός κονίας
(κατακρήμνισμα χαλκού)

χαλκός μη καθαρισμένος· άνοδοι από χαλκό
για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό

ράβδοι χυτοσιδήρου για την κατασκευή
σύρματος (ράβδοι για σύρμα) από
καθαρισμένο χαλκό

πρίσματα καθαρισμένου χαλκού

7204 21

7204 29 00 00

7204 50 00 00

7218 10 00 00

7401 00 00 00

7402 00 00 00

7403 12 00 00

7403 13 00 00

ΕΕΙ
(2013)

κράμα νικελίου και σιδηροχρωμίου και άλλα
σιδηροκράματα

Περιγραφή

7202 99 80 00

Κωδικός ΕΣ

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

9,0

ΕΕΙ+2
(2015)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

8,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4
(2016) (2017)
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9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

ΕΕΙ+1
(2014)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

ΕΕΙ+5
(2018)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

ΕΕΙ+6
(2019)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

ΕΕΙ+7
(2020)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

ΕΕΙ+8
(2021)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

ΕΕΙ+9
(2022)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

Απορρίμματα κραμάτων σιδηρούχων μετάλλων, μη σιδηρούχων μετάλλων και ημικατεργασμένων προϊόντων από αυτά

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

Μέτρα
διασφάλισης

6394

ΕΕΙ
(2013)

10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0

Περιγραφή

καθαρισμένος χαλκός, άλλα

κράματα με βάση το χαλκό-ψευδάργυρο
(ορείχαλκο)

κράματα με βάση το χαλκό-κασσίτερο
(μπρούντζο)

Άλλα κράματα χαλκού (με εξαίρεση τα
μητρικά κράματα της κλάσης 7405)· κράματα
χαλκού και νικελίου (νικελιόχαλκος), ή
κράματα χαλκού, νικελίου και ψευδαργύρου
(maillechort)

απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

μητρικά κράματα χαλκού

Κωδικός ΕΣ

7403 19 00 00

7403 21 00 00

7403 22 00 00

7403 29 00 00

7404 00

7405 00 00 00

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

ΕΕΙ+2
(2015)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

6,0

ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4
(2016) (2017)
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9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

ΕΕΙ+1
(2014)

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ΕΕΙ+5
(2018)

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

ΕΕΙ+6
(2019)

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

ΕΕΙ+7
(2020)

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

ΕΕΙ+8
(2021)

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

ΕΕΙ+9
(2022)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

Μέτρα
διασφάλισης

6395

ΕΕΙ
(2013)

10,0
13,64
13,64

13,64

10,0

10,0
10,0
10,0

Περιγραφή

σκόνες και ψήγματα χαλκού

σχάρες και πλέγματα από χάλκινο σύρμα

άλλα χάλκινα είδη χωρίς νήματα, με εξαίρεση
τις ροδέλες (στις οποίες περιλαμβάνονται και
οι ροδέλες για ελατήρια)

άλλα χάλκινα είδη με νήματα (εκτός από
βίδες για ξύλο, άλλες βίδες, μπουλόνια και
περικόχλια (παξιμάδια))

είδη οικιακής χρήσης ή οικιακής οικονομίας
και μέρη αυτών, από χαλκό (εκτός από
σπόγγους, σύρμα για τον καθαρισμό ή τη
στίλβωση, γάντια και παρόμοια είδη και
συσκευές για το ψήσιμο ή τη θέρμανση, των
τύπων που χρησιμεύουν για οικιακές χρήσεις,
μη ηλεκτρικές, και μέρη αυτών)

άλλα τεχνουργήματα από χαλκό

απορρίμματα και θραύσματα νικελίου

απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

7406

7419 99 10 00

7415 29 00 00

7415 39 00 00

7418 19 90 00

7419

7503 00

7602 00

Κωδικός ΕΣ

8,0

8,0

8,0

8,0

9,0

9,0

9,0

8,0

ΕΕΙ+2
(2015)

7,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

8,0

7,0

6,0

6,0

6,0

6,0

7,0

7,0

7,0

6,0

ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4
(2016) (2017)
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9,0

9,0

9,0

9,0

10,0

10,0

10,0

9,0

ΕΕΙ+1
(2014)

5,0

5,0

5,0

5,0

6,0

6,0

6,0

5,0

ΕΕΙ+5
(2018)

4,0

4,0

4,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

ΕΕΙ+6
(2019)

3,0

3,0

3,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

ΕΕΙ+7
(2020)

2,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

3,0

2,0

ΕΕΙ+8
(2021)

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

ΕΕΙ+9
(2022)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

Μέτρα
διασφάλισης

6396

10,0
10,0
13,64
13,64
13,64
10,0
13,64

απορρίμματα και θραύσματα ψευδαργύρου

απορρίμματα και θραύσματα κασσιτέρου

απορρίμματα και θραύσματα βολφραμίου

απορρίμματα και θραύσματα κοβαλτίου και
τεχνουργήματα από αυτά

απορρίμματα και θραύσματα τιτανίου και
τεχνουργήματα από αυτά

απορρίμματα και θραύσματα
κεραμομεταλλουργικών συνθέσεων και
τεχνουργήματα από αυτά

7902 00 00 00

8002 00 00 00

8101 97 00 00

8105 30 00 00

8108 30 00 00

8113 00 40 00

ΕΕΙ
(2013)

απορρίμματα και θραύσματα μολύβδου

Περιγραφή

7802 00 00 00

Κωδικός ΕΣ

9,0

8,0

9,0

9,0

9,0

8,0

8,0

ΕΕΙ+2
(2015)

8,0

7,0

8,0

8,0

8,0

7,0

7,0

7,0

6,0

7,0

7,0

7,0

6,0

6,0

ΕΕΙ+3 ΕΕΙ+4
(2016) (2017)
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10,0

9,0

10,0

10,0

10,0

9,0

9,0

ΕΕΙ+1
(2014)

6,0

5,0

6,0

6,0

6,0

5,0

5,0

ΕΕΙ+5
(2018)

5,0

4,0

5,0

5,0

5,0

4,0

4,0

ΕΕΙ+6
(2019)

4,0

3,0

4,0

4,0

4,0

3,0

3,0

ΕΕΙ+7
(2020)

3,0

2,0

3,0

3,0

3,0

2,0

2,0

ΕΕΙ+8
(2021)

2,0

1,0

2,0

2,0

2,0

1,0

1,0

ΕΕΙ+9
(2022)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

βλ. Παράρτημα
I-Δ

Μέτρα
διασφάλισης

6397

9,5
ευρώ
ανά
τόνο
9,5
ευρώ
ανά
τόνο
9,5
ευρώ
ανά
τόνο
9,5
ευρώ
ανά
τόνο

απορρίμματα και θραύσματα από
επικασσιτερωμένο σίδηρο ή χάλυβα

αποτορνεύματα, βοστρυχωτά αποκόμματα,
αποκόμματα, υπολείμματα αλέσματος,
πριονίσματα και ρινίσματα

απορρίμματα από το κόψιμο σε σχήματα και την
αποτύπωση, σε δέματα

απορρίμματα από το κόψιμο σε σχήματα και την
αποτύπωση, όχι σε δέματα

7204 30 00 00

7204 41 10 00

7204 41 91 00

7204 41 99 00

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ+1
(2014)

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ+2
(2015)

ΕΕΙ+4
(2017)

ΕΕΙ+5
(2018)

ΕΕΙ+6
(2019)

ΕΕΙ+7
(2020)

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

ΕΕΙ+3
(2016)

EU/UA/Παράρτημα Ι-Γ/el 10

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ
(2013)

απορρίμματα και θραύσματα χυτοσιδήρου

Περιγραφή

7204 10 00 00

Κωδικός ΕΣ

Απορρίμματα και θραύσματα σιδηρούχων μετάλλων

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+8 ΕΕΙ+9
(2021) (2022)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

Μέτρα
διασφάλισης

6398

9,5
ευρώ
ανά
τόνο
9,5
ευρώ
ανά
τόνο
9,5
ευρώ
ανά
τόνο

απορρίμματα και θραύσματα σιδηρούχων
μετάλλων σε δέματα

απορρίμματα και θραύσματα σιδηρούχων
μετάλλων, ξεδιαλεγμένα και μη

απορρίμματα σιδηρούχων μετάλλων εκτός από
χαλυβοκράματα, σε ράβδους (παλιοσίδερα) για
τήξη

7204 49 30 00

7204 49 90 00

7204 50 00 00

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ+1
(2014)

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

7,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ+2
(2015)

ΕΕΙ+4
(2017)

ΕΕΙ+5
(2018)

ΕΕΙ+6
(2019)

ΕΕΙ+7
(2020)

0,0

0,0

0,0
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0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+8 ΕΕΙ+9
(2021) (2022)

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ 0,0
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

7,5 ευρώ 5 ευρώ 5 ευρώ 3 ευρώ 3 ευρώ
ανά τόνο ανά
ανά
ανά
ανά
τόνο
τόνο
τόνο
τόνο

ΕΕΙ+3
(2016)

________________________

9,5
ευρώ
ανά
τόνο

ΕΕΙ
(2013)

απορρίμματα και θραύσματα σιδηρούχων
μετάλλων, κομματιασμένα

Περιγραφή

7204 49 10 00

Κωδικός ΕΣ

0,0

0,0

0,0

0,0

ΕΕΙ+10
(2023)

Μέτρα
διασφάλισης

6399

6400

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-Δ του κεφαλαίου 1
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ

1.

Κατά τη διάρκεια των δεκαπέντε (15) ετών μετά το ΕΕΙ της συμφωνίας, η Ουκρανία μπορεί

να εφαρμόζει μέτρο διασφάλισης υπό μορφή προσαύξησης των εξαγωγικών δασμών για τα
προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I-Δ, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 11, εάν,
κατά τη διάρκεια περιόδου ενός έτους μετά το ΕΕΙ, ο συνολικός όγκος των εξαγωγών από την
Ουκρανία στην ΕΕ που υπάγεται σε κάθε καταχωρημένο ουκρανικό τελωνειακό κωδικό υπερβαίνει
ένα επίπεδο ενεργοποίησης, όπως καθορίζεται στον πίνακα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΔ.

2.

Η προσαύξηση την οποία η Ουκρανία μπορεί να εφαρμόζει βάσει της παραγράφου 1

καθορίζεται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος I-Δ και ισχύει μόνο για το υπόλοιπο της
περιόδου, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1.

3.

Η Ουκρανία εφαρμόζει κάθε μέτρο διασφάλισης με διαφάνεια. Προς το σκοπό αυτό, η

Ουκρανία θα υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν γραπτή γνωστοποίηση προς την ΕΕ σχετικά με
την πρόθεσή της να εφαρμόσει ένα τέτοιο μέτρο και θα παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες,
μεταξύ άλλων όσον αφορά τον όγκο (σε τόνους) της εγχώριας παραγωγής ή τη συλλογή υλικού, και
του όγκου των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο. Η Ουκρανία καλεί
την Ευρωπαϊκή Ένωση για διαβουλεύσεις, όσο το δυνατόν νωρίτερα πριν από τη λήψη του εν λόγω
μέτρου, με σκοπό τη συζήτηση των σχετικών πληροφοριών. Κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται στο
διάστημα 30 εργάσιμων ημερών μετά την πρόσκληση για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων.
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4.

Η Ουκρανία διασφαλίζει ότι οι στατιστικές που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία

για τη λήψη τέτοιων μέτρων είναι αξιόπιστες, κατάλληλες και προσιτές στο κοινό εγκαίρως. Η
Ουκρανία παρέχει χωρίς καθυστέρηση τις τριμηνιαίες στατιστικές σχετικά με τους όγκους (σε
τόνους) των εξαγωγών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον υπόλοιπο κόσμο.

5.

Η εφαρμογή και η λειτουργία του άρθρου 31 της παρούσας συμφωνίας και των σχετικών

παραρτημάτων μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης και επανεξέτασης στο πλαίσιο της
Επιτροπής Εμπορίου που αναφέρεται στο άρθρο 465 της παρούσας συμφωνίας.

6.

Οι προμήθειες των εν λόγω εμπορευμάτων που βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν, κατόπιν

σύμβασης που συνήφθη πριν επιβληθεί η συμπληρωματική προσαύξηση σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 έως 3, εξαιρούνται από τις εν λόγω επιβαρύνσεις.
Χρονοδιάγραμμα της Ουκρανίας: Εμπορεύματα, επίπεδα ενεργοποίησης και ανώτατοι δασμοί
διασφάλισης
Σημ.: Οι κατωτέρω πίνακες ισχύουν εφόσον το ΕΕΙ της συμφωνίας τοποθετείται μεταξύ 1ης
Ιανουαρίου 2013 και 15ης Μαΐου 2014. Σε περίπτωση που το ΕΕΙ δεν τοποθετείται σ’ αυτό το
χρονικό διάστημα, ο πίνακας θα πρέπει να υπολογιστεί εκ νέου, προκειμένου να διατηρηθεί η
σχετική προτίμηση (ίδια αναλογία) σε σχέση με τους καθορισμένους στο πλαίσιο του ΠΟΕ
συντελεστές εξαγωγικών δασμών που ισχύουν για κάθε περίοδο.
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7.

Στο παρόν παράρτημα καθορίζονται: τα προϊόντα καταγωγής τα οποία μπορούν να

αποτελέσουν αντικείμενο μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 31 της παρούσας συμφωνίας,
τα επίπεδα ενεργοποίησης για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων που έχουν καθοριστεί για κάθε
αναφερόμενο κωδικό του ουκρανικού τελωνειακού κώδικα και η μέγιστη προσαύξηση στους
εξαγωγικούς δασμούς που μπορεί να εφαρμόζεται για κάθε περίοδο ενός έτους και σε κάθε ένα από
τα εν λόγω αγαθά. Όλοι οι δασμοί εκφράζονται σε εκατοστιαίο ποσοστό, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά· ΕΕΙ είναι η περίοδος 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας
συμφωνίας· ΕΕΙ + 1 είναι η περίοδος 12 μηνών που αρχίζει την πρώτη επέτειο της έναρξης ισχύος
της παρούσας συμφωνίας· και ούτω καθεξής έως το ΕΕΙ+15.

8.

Για τις πρώτες ύλες από δέρμα που αναφέρονται κατωτέρω:

Κάλυψη: οι πρώτες ύλες από δέρμα που υπάγονται στους ακόλουθους ουκρανικούς τελωνειακούς
κωδικούς: 4101, 4102, 4103 90.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της Ουκρανίας στο

25,0

24,0

23,0

22,0

21,0

20,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των εξαγωγών της

12,50

11,25

10,00

8,75

7,50

6,25

300,0

315,0

330,0

345,0

360,0

375,0

0,00

0,75

1,50

2,25

3,00

3,75

πλαίσιο του ΠΟΕ

Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της Ουκρανίας στο

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των εξαγωγών της

5,0

3,75

2,50

1,25

0,0

390,0

405,0

420,0

435,0

450,0

Μέγιστη προσαύξηση

5,0

6,25

7,5

8,75

10,0

Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας στο

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών της

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

450,0

450,0

450,0

450,0

450,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

πλαίσιο του ΠΟΕ

Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)

πλαίσιο του ΠΟΕ

Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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9.

Για τα σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, που αναφέρονται κατωτέρω:

Κάλυψη: τα σπέρματα ηλιοτρόπιου, έστω και σπασμένα, που υπάγονται στους ακόλουθους
ουκρανικούς τελωνειακούς κωδικούς: 1206 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της Ουκρανίας στο

11,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των εξαγωγών της

9,1

8,2

7,3

6,4

5,5

4,5

100 000,0

100 000,0

100

100 000,0

100 000,0

100 000,0

3,6

4,5

5,5

πλαίσιο του ΠΟΕ

Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε τόνους)

000,0
Μέγιστη προσαύξηση

0,9

Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της Ουκρανίας στο

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των εξαγωγών της

3,6

2,7

1,8

0,9

0,0

Επίπεδο ενεργοποίησης (σε τόνους)

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Μέγιστη προσαύξηση

6,4

7,3

8,2

9,1

10,0

1,8

2,7

πλαίσιο του ΠΟΕ

Ουκρανίας προς την ΕΕ
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Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση

10.

Για τα θραύσματα κραμάτων σιδηρούχων μετάλλων, μη σιδηρούχων μετάλλων και

ημικατεργασμένων προϊόντων από αυτά, που αναφέρονται κατωτέρω:
Κάλυψη: τα απορρίμματα και θραύσματα χαλυβοκραμάτων που υπάγονται στους ακόλουθους
ουκρανικούς τελωνειακούς κωδικούς: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ουκρανίας στο
πλαίσιο του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Ουκρανίας στο
πλαίσιο του
ΠΟΕ
Έτος
(Συμφωνία)
Δασμός επί των
εξαγωγών της
Ουκρανίας προς
την ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης
(σε τόνους)
Μέγιστη
προσαύξηση
Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Κάλυψη: ο ανοξείδωτος χάλυβας σε μορφή πλινθωμάτων και σε άλλες πρωτογενείς μορφές που
υπάγεται στον ακόλουθο ουκρανικό τελωνειακό κωδικό: 7218 10 00 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

2 000,0

2 100,0

2 200,0

2 300,0

2 400,0

2 500,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ουκρανίας στο πλαίσιο
του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των εξαγωγών

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2 600,0

2 700,0

2 800,0

2 900,0

3 000,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση

Κάλυψη: ο χαλκός που υπάγεται στους ακόλουθους ουκρανικούς τελωνειακούς κωδικούς: 7401 00
00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ουκρανίας στο πλαίσιο
του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των εξαγωγών

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Μέγιστη προσαύξηση

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Κάλυψη: Ο χαλκός που υπάγεται στους ακόλουθους ουκρανικούς τελωνειακούς κωδικούς: 7403 21
00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (ΠΟΥ)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

4 000,0

4 200,0

4 400,0

4 600,0

4 800,0

5 000,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ουκρανίας στο
πλαίσιο του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των εξαγωγών

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

5 200,0

5 400,0

5 600,0

5 800,0

6 000,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

6 000,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση

Κάλυψη: τα θραύσματα κραμάτων σιδηρούχων μετάλλων, μη σιδηρούχων μετάλλων και
ημικατεργασμένων προϊόντων από αυτά που υπάγονται στους ακόλουθους ουκρανικούς
τελωνειακούς κωδικούς: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00,
7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.
Έτος (ΠΟΥ)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ

ΕΕΙ + 1

ΕΕΙ + 2

ΕΕΙ + 3

ΕΕΙ + 4

ΕΕΙ + 5

Δασμός επί των

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Ουκρανίας στο πλαίσιο
του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση
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Έτος (ΠΟΥ)

2019

2020

2021

2022

2023

Δέσμευση της

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 6

ΕΕΙ + 7

ΕΕΙ + 8

ΕΕΙ + 9

ΕΕΙ + 10

Δασμός επί των

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

260,0

270,0

280,0

290,0

300,0

Ουκρανίας στο
πλαίσιο του ΠΟΕ

εξαγωγών της
Ουκρανίας προς την
ΕΕ
Επίπεδο
ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

προσαύξηση
Έτος (ΠΟΥ)

2024

2025

2026

2027

2028

Δέσμευση της Ουκρανίας

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Έτος (Συμφωνία)

ΕΕΙ + 11

ΕΕΙ + 12

ΕΕΙ + 13

ΕΕΙ + 14

ΕΕΙ + 15

Δασμός επί των εξαγωγών

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

8,0

6,0

4,0

2,0

0,0

στο πλαίσιο του ΠΟΕ

της Ουκρανίας προς την ΕΕ
Επίπεδο ενεργοποίησης (σε
τόνους)
Μέγιστη προσαύξηση

11.

Για τα πέντε έτη μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, δηλαδή, μεταξύ του ΕΕΙ+10 και

του ΕΕΙ+15, ο μηχανισμός διασφάλισης θα εξακολουθήσει να είναι διαθέσιμος. Η μέγιστη τιμή
προσαύξησης θα μειωθεί γραμμικά από την τιμή που καθορίζεται κατά το ΕΕΙ+10 έως το 0 κατά το
ΕΕΙ+15.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Κεφαλαίου 2
ΜΕΤΡΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Πίνακας Ουκρανίας
Ποσότητες ενεργοποίησης και ανώτατοι δασμοί διασφάλισης

Το παρόν παράρτημα θεσπίζει τις ποσότητες ενεργοποίησης για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης
στο προϊόν που αποτελεί το αντικείμενο του τμήματος 2 του κεφαλαίου 2 (μέτρα αποκατάστασης)
του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας και τον μέγιστο δασμό διασφάλισης που μπορεί να
εφαρμόζεται κάθε χρόνο.
Έτος
Ποσότητες
ενεργοποίησης (σε
μονάδες)
Ποσοστό
ενεργοποίησης
Ανώτατο επίπεδο
εισαγωγικού
δασμού
προσαυξημένο με
την επιβάρυνση
διασφάλισης (%) *

1
Δεν εφαρμόζεται
διασφάλιση

2
45 000

3
45 000

4
45 000

5
45 000

6
45 000

7
45 000

Δεν εφαρμόζεται
διασφάλιση
Δεν εφαρμόζεται
διασφάλιση

20%

21%

22%

23%

24%

25%

10

10

10

10

10

10
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Έτος
8
Ποσότητες
45 000
ενεργοποίησης (σε
μονάδες)
Ποσοστό
25%
ενεργοποίησης
Ανώτατο επίπεδο
10
εισαγωγικού δασμού
προσαυξημένο με
την επιβάρυνση
διασφάλισης (%) *

*

9
45 000

10
45 000

11
45 000

12
45 000

13
45 000

14
45 000

15
45 000

25%

25%

25%

25%

25%

25%

25%

10

10

10

10

10

10

10

Tο ισχύον επίπεδο εισαγωγικού δασμού – βλέπε πίνακα υποχρεώσεων για τις αντίστοιχες
δασμολογικές κλάσεις στην κλάση 8703

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III του Κεφαλαίου 3
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

1.

Οριζόντια νομοθεσία (πλαίσιο)

1.1

Γενική ασφάλεια των προϊόντων

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

1.2

Απαιτήσεις διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς σχετικά με την εμπορία των προϊόντων

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

1.3

Κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
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1.4

Μονάδες μέτρησης

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

1.5

Ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

Χρονοδιάγραμμα: εντός ενός έτους από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.

Κάθετη (τομεακή) νομοθεσία

2.1

Μηχανήματα

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.2

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.3

Απλές συσκευές πιέσεως

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
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2.4

Εξοπλισμός υπό πίεση

Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.5

Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.6

Ανελκυστήρες

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.7

Ασφάλεια παιχνιδιών

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.8

Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης,

Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

2.9

Απαιτήσεις απόδοσης για νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια

καύσιμα
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
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2.10 Συσκευές αερίου
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.11 Μέσα ατομικής προστασίας
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.12 Απαιτήσεις απόδοσης για οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και καταψύκτες και τους συνδυασμούς
τους
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.13 Μη αυτόματα όργανα ζύγισης·
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.14 Εξοπλισμός μέτρησης
Χρονοδιάγραμμα: εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.15 Θαλάσσιος εξοπλισμός
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
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2.16 Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Χρονοδιάγραμμα: εντός δυο ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.17 Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα·
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.18 Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.19 Εξοπλισμός και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμη
ατμόσφαιρα
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.20 Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοιβαία αναγνώριση
της πιστότητας των εξοπλισμών αυτών
Χρονοδιάγραμμα: εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.21 Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
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2.22 Σκάφη αναψυχής
Χρονοδιάγραμμα: εντός τεσσάρων ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.23 Προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων
εφαρμογής τους
Χρονοδιάγραμμα: μέχρι τα τέλη του έτους 2020.
2.24 Συσκευασίες και απορρίμματα συσκευασίας
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.25 Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης·
Χρονοδιάγραμμα: εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.26 Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων από τα συνδεόμενα με την ενέργεια
προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των μέτρων εφαρμογής, μέσω της επισήμανσης και της παροχής
ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με αυτά
Χρονοδιάγραμμα: εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας
2.27 Σιδηρόδρομοι μεγάλης ταχύτητας
Χρονοδιάγραμμα: εντός πέντε ετών από την έναρξη ισχύος της συμφωνίας

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 4 - Κάλυψη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Α του Κεφαλαίου 4
ΜΕΤΡΑ SPS

ΜΕΡΟΣ 1
Μέτρα που ισχύουν για τις βασικές κατηγορίες ζώντων ζώων
Ι

Ίπποι (συμπεριλαμβανομένων των ζεβρών) ή όνοι, ζώα των διασταυρώσεων αυτών των
ειδών.

ΙΙ

Βοοειδή (συμπεριλαμβανομένων των Bubalus bubalis και Bison)

IIΙ.

Αιγοπρόβατα

IV.

Χοιροειδή

V.

Πουλερικά (συμπεριλαμβάνονται όρνιθες, γάλοι, φραγκόκοτες, πάπιες, χήνες)
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VI.

Ψάρια ζωντανά

VΙΙ. Μαλακόστρακα
VIII. Μαλάκια

IX.

Αυγά και γαμέτες ζωντανών ψαριών

X.

Αυγά επώασης

XI.

Σπέρμα - ωάρια - έμβρυα

XII. Άλλα θηλαστικά
XIII. Άλλα πτηνά
XIV. Ερπετά
XV Αμφίβια
XVI. Άλλα σπονδυλωτά

XVII.Μέλισσες
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ΜΕΡΟΣ 2
Μέτρα που ισχύουν για τα προϊόντα ζωικής προέλευσης
I. Βασικές κατηγορίες προϊόντων ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο

1.

Νωπό κρέας κατοικίδιων οπληφόρων, πουλερικών και λαγόμορφων, εκτρεφόμενων και

άγριων θηραμάτων, περιλαμβάνονται τα εντόσθια

2.

Κιμάδες, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, μηχανικώς διαχωρισμένο κρέας, προϊόντα με

βάση το κρέας

3.

Ζώντα δίθυρα μαλάκια

4.

Αλιευτικά προϊόντα

5.

Νωπό γάλα, πρωτόγαλα, γαλακτοκομικά προϊόντα και προϊόντα με βάση το πρωτόγαλα

6.

Αυγά και προϊόντα αυγών

7.

Βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια

8.

Τετηγμένα ζωικά λίπη και ξίγκια

9.

Στομάχια, κύστεις και έντερα
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10.

Πρώτες ύλες για την παραγωγή ζελατίνης που προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

11.

Κολλαγόνο

12.

Μέλι και άλλα προϊόντα μελισσοκομίας

II. Βασικές κατηγορίες προϊόντων από ζωικά υποπροϊόντα:

Σε σφαγεία

Ζωικά υποπροϊόντα για τη σίτιση
εκτρεφόμενων γουνοφόρων ζώων
Ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή
τροφών για ζώα συντροφιάς
Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών για
σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη δορές και
δέρματα οπληφόρων
Ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή
παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός
της αλυσίδας ζωοτροφών:

Σε μονάδες παρασκευής γαλακτοκομικών προϊόντων

Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και
παράγωγα του γάλακτος
Πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το
πρωτόγαλα
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Σε άλλες εγκαταστάσεις συλλογής ή χειρισμού ζωικών
υποπροϊόντων (π.χ. μη μεταποιημένων/μη επεξεργασμένων
υλικών)

Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών για
σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποβληθεί
σε επεξεργασία, πλην εκείνων από
ιπποειδή, με σκοπό την παρασκευή
παράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός
της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα
ζώα
Προϊόντα αίματος που έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία, πλην εκείνων από ιπποειδή,
με σκοπό την παρασκευή προϊόντων για
χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για
εκτρεφόμενα ζώα
Νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη δορές και
δέρματα οπληφόρων
Τρίχες χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές
τους που είναι απαλλαγμένες από την
αφρικανική πανώλη των χοίρων
Οστά και προϊόντα με βάση τα οστά (εκτός
από το οστεάλευρο), κέρατα και προϊόντα
με βάση τα κέρατα (εκτός από το
κερατάλευρο) και χηλές και προϊόντα με
βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο),
που προορίζονται για χρήσεις πλην της
χρήσης σε ζωοτροφές ή ως λιπάσματα ή
βελτιωτικά εδάφους
Κέρατα και προϊόντα με βάση τα κέρατα,
εκτός από το κερατάλευρο, και χηλές και
προϊόντα με βάση τις χηλές, εκτός από το
χηλάλευρο, για την παραγωγή οργανικών
λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους
Ζελατίνη που δεν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τη
βιομηχανία φωτογραφικού υλικού
Μαλλί και μαλλιά
Επεξεργασμένα φτερά, τμήματα φτερών και
πούπουλα
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Σε μονάδες μεταποίησης

Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη
Προϊόντα αίματος που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών
Κατεργασμένες δορές και δέρματα
οπληφόρων
Κατεργασμένες δορές και δέρματα
μηρυκαστικών και ιπποειδών (21 ημέρες)
Τρίχες χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές
τους που δεν είναι απαλλαγμένες από την
αφρικανική πανώλη των χοίρων
Ιχθυέλαιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως πρώτη ύλη ζωοτροφών ή για σκοπούς
εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Τετηγμένα λίπη που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών
Τετηγμένα λίπη για ορισμένους σκοπούς
εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για
εκτρεφόμενα ζώα
Ζελατίνη ή κολλαγόνο που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη ζωοτροφών
ή για σκοπούς εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Υδρολυμένη πρωτεΐνη, όξινο φωσφορικό
ασβέστιο ή
φωσφορικό ασβέστιο που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη ζωοτροφών
ή για σκοπούς εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Υποπροϊόντα μελισσοκομίας που
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στη
μελισσοκομία
Παράγωγα λίπους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Παράγωγα λίπους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή ή εκτός της
αλυσίδας ζωοτροφών
Προϊόντα αυγών που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες
ζωοτροφών
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Σε μονάδες παρασκευής τροφών για ζώα συντροφιάς
(περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις παραγωγής δερμάτινων
κόκαλων για σκύλους και γευσιογόνα σπλάχνα)

Σε μονάδες παραγωγής κυνηγετικών τροπαίων

Σε μονάδες ή εγκαταστάσεις κατασκευής ενδιάμεσων
προϊόντων
Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους

Σε αποθηκευτικούς χώρους παράγωγων προϊόντων

Κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα
συντροφιάς
Μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς
πλην των κονσερβοποιημένων
Δερμάτινα κόκαλα για σκύλους
Πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιά για
άμεση πώληση
Γευσιογόνα σπλάχνα που προορίζονται για
την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς
Επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια και
άλλα παρασκευάσματα πτηνών και
οπληφόρων, που αποτελούνται
αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές,
νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή
δέρματα
Μη επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια ή
άλλα παρασκευάσματα πτηνών και
οπληφόρων που αποτελούνται από
ολόκληρα μέρη
Ενδιάμεσα προϊόντα
Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη
συμπεριλαμβάνονται προσμείξεις και άλλα
προϊόντα εκτός από τροφές για ζώα
συντροφιάς που περιέχουν αυτήν την
πρωτεΐνη
Μεταποιημένη κόπρος, παράγωγα προϊόντα
από μεταποιημένη κόπρο και γκουανό από
νυχτερίδες
Όλα τα παράγωγα προϊόντα

III. Παθογόνοι παράγοντες
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ΜΕΡΟΣ 3
Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα
Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα1 που είναι δυνητικοί φορείς επιβλαβών οργανισμών
που, από τη φύση τους ή λόγω της μεταποίησης που έχουν υποστεί, μπορούν να αποτελούν κίνδυνο
για την εισαγωγή και εξάπλωση επιβλαβών οργανισμών

ΜΕΡΟΣ 4
Μέτρα που ισχύουν για τα τρόφιμα και τα πρόσθετες ύλες ζωοτροφών

Τρόφιμα:

1.

Πρόσθετα τροφίμων (όλα τα πρόσθετα τροφίμων και χρωστικές ουσίες)·

2.

Βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·

3.

Αρτυματικές ύλες τροφίμων·

4.

Ένζυμα τροφίμων·

1

Οι συσκευασίες, τα μέσα, τα δοχεία, τα χρησιμοποιημένα γεωργικά μηχανήματα, το χώμα, τα
μέσα ανάπτυξης και κάθε άλλος οργανισμός, αντικείμενο ή υλικό ικανό να συντηρεί ή να
μεταδίδει επιβλαβείς οργανισμούς.
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Ζωοτροφές1

1.

Πρόσθετες ύλες ζωοτροφών·

2.

Πρώτες ύλες ζωοτροφών·

3.

Σύνθετες ζωοτροφές και τροφές για ζώα συντροφιάς εκτός και αν καλύπτονται από το μέρος

2(ΙΙ)·

4.

Ανεπιθύμητες ουσίες στις ζωοτροφές.

________________________

1

Μόνο τα ζωικά υποπροϊόντα που προέρχονται από ζώα ή μέρη ζώων και δηλώνονται ως
κατάλληλα για κατανάλωση από τον άνθρωπο μπορούν να εισέρχονται στη αλυσίδα
ζωοτροφών των εκτρεφόμενων ζώων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Β του Κεφαλαίου 4
ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Πρότυπα για την ορθή μεταχείριση των ζώων όσον αφορά:

1.

Την αναισθητοποίηση και σφαγή των ζώων·

2.

Τη μεταφορά των ζώων και συναφείς ενέργειες·

3.

Τα εκτρεφόμενα ζώα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Γ του Κεφαλαίου 4
ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.

Χημικά προερχόμενα από την μετανάστευση ουσιών από τα υλικά συσκευασίας

2.

Σύνθετα προϊόντα

3.

Γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί (ΓΤΟ)1.

Η νομοθεσία για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς θα συμπεριληφθεί στη συνολική
στρατηγική που προβλέπεται στο άρθρο 64 παράγραφος 4 της παρούσας συμφωνίας και θα
περιλαμβάνει επίσης τα χρονοδιαγράμματα για την προσέγγιση της ουκρανικής νομοθεσίας για
τους ΓΤΟ με εκείνη της ΕΕ.

________________________

1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 641/2004 της Επιτροπής, της 6ης Απριλίου 2004, σχετικά με τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου όσον αφορά την αίτηση για έγκριση νέων γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων και
ζωοτροφών, την κοινοποίηση υφιστάμενων προϊόντων και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη
παρουσία γενετικώς τροποποιημένου υλικού που έτυχε ευνοϊκής αξιολόγησης κινδύνου.
Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα
γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2003, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων και ζωοτροφών που παράγονται από γενετικώς
τροποποιημένους οργανισμούς, και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18/ΕΚ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-Δ του Κεφαλαίου 4
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

1.

Χημικά για την απολύμανση των τροφίμων·

2.

Αυξητικές ορμόνες, ορμόνες με θυρεοστατική δράση, ορισμένες ορμόνες και βαντιαγωνιστικές ουσίες·

3.

Κλώνοι·

4.

Ακτινοβόληση (ιονισμός).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V του Κεφαλαίου 4
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ IV
(YΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ)
Η Ουκρανία θα υποβάλει μια συνολική στρατηγική σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 4 της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI του Κεφαλαίου 4
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΟΠΟΙΟΥΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-A του Κεφαλαίου 4
ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΙΧΘΥΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΙΣ
ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

1.

Αφθώδης πυρετός

2.

Φυσαλλιδώδης νόσος των χοίρων

3.

Φυσαλιδώδης στοματίτιδα.

4.

πανώλη των ίππων,

5.

Αφρικανική πανώλης των χοίρων

6.

Καταρροϊκός πυρετός του προβάτου

7.

Γρίπη των πτηνών
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8.

Ψευδοπανώλη πτηνών

9.

Πανώλη των βοοειδών

10.

Κλασική πανώλης των χοίρων

11.

Μεταδοτική περιπνευμονία βοοειδών

12.

Πανώλης των μικρών μηρυκαστικών

13.

Ευλογιά αιγών και προβάτων

14.

Νόσος της κοιλάδας Rift

15.

Οζώδης δερματίτις

16.

Εγκεφαλομυελίτιδα ιπποειδών τύπου Βενεζουέλας
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17.

Μάλις

18.

Δουρίνη,

19.

Εγκεφαλομυελίτιδα από εντεροϊό

20.

Λοιμώδης αιματοποιητική νέκρωση (ΛΑΝ)

21.

Ιογενής αιμορραγική σηψαιμία (ΙΑΣ)

22.

Λοιμώδης Αναιμία του Σολομού (ΛΑΣ)

23.

Bonamia ostreae

24.

Marteilla refringens

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI-B του Κεφαλαίου 4
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΖΩΝΩΝ
Α.

Αναγνώριση καθεστώτος επιβλαβούς οργανισμού

Κάθε μέρος καταρτίζει και κοινοποιεί κατάλογο των ρυθμιζόμενων επιβλαβών οργανισμών με
βάση τις ακόλουθες αρχές:

1.

Επιβλαβείς οργανισμοί που εξ όσων είναι γνωστά δεν απαντώνται σε κανένα μέρος της
επικράτειάς του·

2.

Επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστό ότι απαντώνται σε κάποιο μέρος της επικράτειάς

του και τελούν υπό επίσημο έλεγχο·

3.

Επιβλαβείς οργανισμοί που είναι γνωστό ότι απαντώνται σε κάποιο μέρος της επικράτειάς

του, τελούν υπό επίσημο έλεγχο και για τους οποίους έχουν δημιουργηθεί ζώνες απαλλαγμένες από
επιβλαβείς οργανισμούς/προστατευόμενες ζώνες.
Οιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο του χαρακτηρισμού επιβλαβούς οργανισμού θα κοινοποιείται
αμέσως στο άλλο μέρος εκτός και αν με κάποιο άλλο τρόπο έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο
διεθνή οργανισμό.
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Β.

Αναγνώριση περιοχών απαλλαγμένων από επιβλαβείς οργανισμούς και προστατευόμενων
ζωνών

Tα Μέρη αναγνωρίζουν την έννοια των ζωνών που είναι απαλλαγμένες από επιβλαβείς
οργανισμούς και την εφαρμογή τους όσον αφορά τους σχετικούς ISPM, όπως έχουν τροποποιηθεί
επανειλημμένα καθώς και των προστατευόμενων ζωνών.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ του Κεφαλαίου 4
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ/ΖΩΝΕΣ, ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ή ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ
Α.

Ασθένειες ζώων και ασθένειες υδατοκαλλιέργειας

1.

Ασθένειες ζώων

Βάση για την αναγνώριση του καθεστώτος ασθένειας ζώου ενός Μέρους ή περιοχής του αποτελεί ο
κώδικας υγείας ζώων του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ). Βάση για τις
αποφάσεις διαίρεσης σε περιφέρειες σε ότι αφορά μια ασθένεια ζώου, αποτελεί ο κώδικας υγείας
ζώων του ΟΙΕ.

2.

Ασθένειες υδατοκαλλιέργειας

Βάση για τις αποφάσεις διαίρεσης σε περιφέρειες σε ότι αφορά ασθένειες υδατοκαλλιέργειας
αποτελεί ο κώδικας υγείας υδρόβιων ζώων του OIE.
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Β.

Επιβλαβείς οργανισμοί

Τα κριτήρια για τον καθορισμό περιοχών απαλλαγμένων από επιβλαβείς οργανισμούς ή
προστατευόμενων ζωνών, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διατάξεις είτε:

-

του διεθνούς προτύπου του FAO για τα φυτοϋγειονομικά μέτρα αριθ. 4 σχετικά με τις
απαιτήσεις για τον καθορισμό ζωνών απαλλαγμένων από επιβλαβείς οργανισμούς και τους
ορισμούς των σχετικών ISPM, ή

-

του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο η) της οδηγίας 2000/29/ΕΚ.

Γ.

Κριτήρια για την αναγνώριση ειδικού καθεστώτος όσον αφορά τις ασθένειες των ζώων για

την επικράτεια ή περιφέρεια Μέρους

1.

Στην περίπτωση που ένα Μέρος θεωρεί ότι η επικράτειά του ή τμήμα αυτής είναι

απαλλαγμένη από μια ασθένεια ζώου, εκτός αυτών που παρατίθενται στο προσάρτημα ΙΙΙ Α,
προσκομίζει στο Μέρος-εξαγωγέα τα κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, στα οποία αναφέρονται
συγκεκριμένα τα ακόλουθα κριτήρια:

-

ο χαρακτήρας της ασθένειας και το ιστορικό σε ότι αφορά την εμφάνισή της στην επικράτειά
του·

-

τα αποτελέσματα των εποπτικών ελέγχων που γίνονται με βάση ορολογική, μικροβιολογική,
παθολογική ή επιδημιολογική έρευνα και το γεγονός ότι η ασθένεια πρέπει, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από τον νόμο, να γνωστοποιείται στις αρμόδιες αρχές·
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-

η περίοδος κατά την οποία πραγματοποιήθηκε η παρακολούθηση·

-

ενδεχομένως, η περίοδος κατά την οποία απαγορεύθηκε ο εμβολιασμός κατά της ασθένειας
και η γεωγραφική ζώνη την οποία αφορά η απαγόρευση αυτή·

-

οι ρυθμίσεις για την επαλήθευση της απουσίας της ασθένειας.

2.

Οι πρόσθετες γενικές ή ειδικές εγγυήσεις, τις οποίες δύναται να απαιτήσει το Μέρος

εισαγωγής δεν υπερβαίνουν αυτές τις οποίες εφαρμόζει το Μέρος εισαγωγής σε εθνικό επίπεδο.

3.

Τα μέρη γνωστοποιούν αμοιβαία κάθε αλλαγή των κριτηρίων τα οποία αναφέρονται στην

παράγραφο 1, που αφορούν την ασθένεια. Οι πρόσθετες εγγυήσεις που ορίζονται σύμφωνα με την
παράγραφο 2 δύνανται, βάσει αυτής της εν γνωστοποίησης, να τροποποιηθούν ή να ανακληθούν
από την υποεπιτροπή SPS που αναφέρεται στο άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙΙ του Κεφαλαίου 4
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Όροι και διατάξεις για την προσωρινή έγκριση των εγκαταστάσεων

1.

Προσωρινή έγκριση των εγκαταστάσεων σημαίνει ότι το Μέρος εισαγωγής, για το σκοπό της

εισαγωγής, εγκρίνει προσωρινά τις εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται στο Μέρος εξαγωγής,
βάσει των κατάλληλων εγγυήσεων που παρέχει το εν λόγω Μέρος, χωρίς να προηγηθεί επιθεώρηση
από το Μέρος εισαγωγής των επιμέρους εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της
παραγράφου 4. Με την ίδια διαδικασία και υπό τους ιδίους όρους, τα μέρη τροποποιούν ή
συμπληρώνουν τους καταλόγους που προβλέπονται στην παράγραφο 2 για να λάβουν υπ' όψη τις
νέες αιτήσεις και εγγυήσεις που έχουν εν τω μεταξύ υποβληθεί. Μόνο όσον αφορά τον αρχικό
κατάλογο εγκαταστάσεων η εξακρίβωση μπορεί να αποτελεί μέρος της διαδικασίας, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 4 στοιχείο δ).
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2.1. Η προσωρινή έγκριση αρχικά περιορίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες εγκαταστάσεων:
2.1.1. Εγκαταστάσεις για προϊόντα ζωικής προέλευσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο:

-

Σφαγεία για νωπό κρέας κατοικίδιων οπληφόρων, πουλερικών, λαγόμορφων και

εκτρεφόμενων θηραμάτων (παράρτημα IV-A, μέρος Ι)

-

Εγκαταστάσεις χειρισμού θηραμάτων

-

Μονάδες τεμαχισμού

-

Εγκαταστάσεις για κιμάδες, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, μηχανικώς διαχωρισμένο

κρέας και προϊόντα με βάση το κρέας

-

Κέντρα καθαρισμού και κέντρα αποστολής ζώντων δίθυρων μαλακίων

EU/UA/Παράρτημα VΙΙΙ/el 2

6445

Εγκαταστάσεις για:

-

προϊόντα αυγών

-

γαλακτοκομικά προϊόντα

-

αλιευτικά προϊόντα

-

επεξεργασμένα στομάχια, κύστεις και έντερα

-

ζελατίνη και κολλαγόνο

-

ιχθυέλαιο.

-

πλοία-εργοστάσια

-

σκάφη με εγκαταστάσεις κατάψυξης:
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2.1.2 Εγκεκριμένες ή καταχωρισμένες εγκαταστάσεις που παράγουν ζωικά υποπροϊόντα και
βασικές κατηγορίες ζωικών υποπροϊόντων που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο

Προϊόν

Είδος εγκεκριμένων ή καταχωρισμένων εγκαταστάσεων και
μονάδων
Σφαγεία

Ζωικά υποπροϊόντα για τη σίτιση
γουνοφόρων ζώων
Ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή
τροφών για ζώα συντροφιάς
Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών για
σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη δορές και
δέρματα οπληφόρων
Ζωικά υποπροϊόντα για την παρασκευή
παράγωγων προϊόντων για σκοπούς εκτός
της αλυσίδας ζωοτροφών:

Μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων

Γάλα, προϊόντα με βάση το γάλα και
παράγωγα του γάλακτος
Πρωτόγαλα και προϊόντα με βάση το
πρωτόγαλα
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Άλλες εγκαταστάσεις συλλογής ή χειρισμού ζωικών
υποπροϊόντων (π.χ. μη μεταποιημένων/μη επεξεργασμένων
υλικών)

Αίμα και προϊόντα αίματος ιπποειδών για
σκοπούς εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Προϊόντα αίματος που δεν έχουν υποβληθεί
σε επεξεργασία, πλην εκείνων από
ιπποειδή, με σκοπό την παρασκευή
παράγωγων προϊόντων για χρήσεις εκτός
της αλυσίδας ζωοτροφών για εκτρεφόμενα
ζώα
Προϊόντα αίματος που έχουν υποβληθεί σε
επεξεργασία, πλην εκείνων από ιπποειδή,
με σκοπό την παρασκευή προϊόντων για
χρήσεις εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για
εκτρεφόμενα ζώα
Νωπές ή διατηρημένες σε ψύξη δορές και
δέρματα οπληφόρων
Τρίχες χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές
τους που είναι απαλλαγμένες από την
αφρικανική πανώλη των χοίρων
Οστά και προϊόντα με βάση τα οστά (εκτός
από το οστεάλευρο), κέρατα και προϊόντα
με βάση τα κέρατα (εκτός από το
κερατάλευρο) και χηλές και προϊόντα με
βάση τις χηλές (εκτός από το χηλάλευρο),
που προορίζονται για χρήσεις πλην της
χρήσης ως υλικά ζωοτροφών, οργανικά
λιπάσματα ή βελτιωτικά εδάφους.
Κέρατα και προϊόντα με βάση τα κέρατα,
εκτός από το κερατάλευρο, και χηλές και
προϊόντα με βάση τις χηλές, εκτός από το
χηλάλευρο, για την παραγωγή οργανικών
λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους
Ζελατίνη που δεν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο και
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί από τη
βιομηχανία φωτογραφικού υλικού
Μαλλί και μαλλιά
Επεξεργασμένα φτερά, τμήματα φτερών και
πούπουλα
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Μονάδες μεταποίησης

Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη
συμπεριλαμβανομένων προσμείξεων και
προϊόντων εκτός των ζωοτροφών για
κατοικίδια ζώα που περιέχουν αυτήν την
πρωτεΐνη
Προϊόντα αίματος που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών
Κατεργασμένες δορές και δέρματα
οπληφόρων
Κατεργασμένες δορές και δέρματα
μηρυκαστικών και ιπποειδών (21 ημέρες)
Τρίχες χοίρων από τρίτες χώρες ή περιοχές
τους που δεν είναι απαλλαγμένες από την
αφρικανική πανώλη των χοίρων
Ιχθυέλαιο που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
ως πρώτη ύλη ζωοτροφών ή για σκοπούς
εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών
Τετηγμένα λίπη που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως υλικά ζωοτροφών
Τετηγμένα λίπη για ορισμένους σκοπούς
εκτός της αλυσίδας ζωοτροφών για
εκτρεφόμενα ζώα
Ζελατίνη ή κολλαγόνο που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη ζωοτροφών
ή για σκοπούς εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Υδρολυμένη πρωτεΐνη, όξινο φωσφορικό
ασβέστιο ή
φωσφορικό ασβέστιο που πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη ζωοτροφών
ή για σκοπούς εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Υποπροϊόντα μελισσοκομίας που
προορίζονται αποκλειστικά για χρήση στη
μελισσοκομία
Παράγωγα λίπους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν εκτός της αλυσίδας
ζωοτροφών
Παράγωγα λίπους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν ως ζωοτροφή ή εκτός της
αλυσίδας ζωοτροφών
Προϊόντα αυγών που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ύλες
ζωοτροφών
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Σε μονάδες παρασκευής ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
(περιλαμβάνονται μονάδες παραγωγής δερμάτινων κόκαλων
για σκύλους και γευσιογόνα σπλάχνα)

Μονάδες παραγωγής κυνηγετικών τροπαίων

Σε μονάδες ή εγκαταστάσεις κατασκευής ενδιάμεσων
προϊόντων
Λιπάσματα και βελτιωτικά του εδάφους

Χώροι αποθήκευσης παράγωγων προϊόντων

Κονσερβοποιημένες τροφές για ζώα
συντροφιάς
Μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς
πλην των κονσερβοποιημένων
Δερμάτινα κόκαλα για σκύλους
Πρώτες ύλες τροφών για ζώα συντροφιάς
για άμεση πώληση
Γευσιογόνα σπλάχνα που προορίζονται για
την παρασκευή τροφών για ζώα συντροφιάς
Επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια και
άλλα παρασκευάσματα πτηνών και
οπληφόρων, που αποτελούνται
αποκλειστικά από οστά, κέρατα, οπλές,
νύχια, ελαφοκέρατα, δόντια, δορές ή
δέρματα
Μη επεξεργασμένα κυνηγετικά τρόπαια ή
άλλα παρασκευάσματα πτηνών και
οπληφόρων που αποτελούνται από
ολόκληρα μέρη
Ενδιάμεσα προϊόντα
Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη
συμπεριλαμβανομένων προσμείξεων και
άλλων προϊόντων εκτός από τροφές για ζώα
συντροφιάς που περιέχουν αυτήν την
πρωτεΐνη
Μεταποιημένη κόπρος, παράγωγα προϊόντα
από μεταποιημένη κόπρο και γκουανό από
νυχτερίδες
Όλα τα παράγωγα προϊόντα
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3.

Το Μέρος εισαγωγής καταρτίζει καταλόγους με τις προσωρινά εγκριθείσες εγκαταστάσεις

όπως αναφέρεται στο σημείο 2.1.1 και τις δημοσιοποιεί.

4.

Όροι και διαδικασίες προσωρινής έγκρισης:

α)

αν η εισαγωγή του σχετικού ζωικού προϊόντος από το Μέρος εξαγωγής έχει εγκριθεί από το
Μέρος εισαγωγής και έχουν ορισθεί οι σχετικοί όροι εισαγωγής και οι απαιτήσεις
πιστοποίησης για τα σχετικά προϊόντα·

β)

αν η αρμόδια αρχή του Μέρους εξαγωγής έχει παράσχει στο Μέρος εισαγωγής
ικανοποιητικές εγγυήσεις ότι οι εγκαταστάσεις που εμφαίνονται στον ή στους καταλόγους
πληρούν τις σχετικές υγειονομικές απαιτήσεις του Μέρους εισαγωγής και έχει επίσημα
εγκρίνει την εγκατάσταση που εμφαίνεται στους καταλόγους για εξαγωγή στο Μέρος
εισαγωγής·

γ)

η αρμόδια αρχή του Μέρους εξαγωγής πρέπει να έχει πραγματική αρμοδιότητα να αναστείλει
τις δραστηριότητες εξαγωγής στο Μέρος εισαγωγής από εγκατάσταση για την οποία η αρχή
αυτή έχει παράσχει εγγυήσεις, σε περίπτωση μη τήρησης των εγγυήσεων αυτών·
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δ)

η επαλήθευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 της συμφωνίας από το Μέρος
εισαγωγής, δύναται να αποτελεί μέρος της διαδικασίας προσωρινής έγκρισης. Η επαλήθευση
αυτή αφορά τη διάρθρωση και την οργάνωση της αρμόδιας αρχής που έχει την ευθύνη
έγκρισης της εγκατάστασης καθώς και τις αρμοδιότητες που διαθέτει η εν λόγω αρμόδια
αρχή, και τις εγγυήσεις που μπορεί να παρέχει σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του
Μέρους εισαγωγής. Οι έλεγχοι αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν επί τόπου επιθεώρηση
ορισμένου αντιπροσωπευτικού αριθμού εγκαταστάσεων που εμφαίνονται στον κατάλογο ή
στους καταλόγους τους οποίους παρέχει το Μέρος εξαγωγής.
Λαμβανομένης υπ' όψη της ειδικής διάρθρωσης και κατανομής αρμοδιοτήτων στο εσωτερικό
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επαλήθευση αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αφορά
μεμονωμένα κράτη μέλη·

ε)

βάσει των αποτελεσμάτων της επαλήθευσης που προβλέπεται στο εδάφιο δ), το Μέρος
εισαγωγής δύναται να τροποποιήσει τον υπάρχοντα κατάλογο εγκαταστάσεων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ του Κεφαλαίου 4
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑΣ

1.

Αρχές

α)

Η ισοδυναμία μπορεί να καθορίζεται σε σχέση με ένα μεμονωμένο μέτρο ή/και ομάδα
μέτρων ή/και συστημάτων που αφορούν ένα εμπόρευμα ή κατηγορίες εμπορευμάτων.

β)

Η εξέταση ισοδυναμίας από το Μέρος εισαγωγής, ενός αιτήματος του Μέρους εξαγωγής για
την αναγνώριση των μέτρων του που αφορούν συγκεκριμένο εμπόρευμα, δεν συνιστά λόγο
διακοπής των συναλλαγών ή αναστολής των συνεχιζόμενων εισαγωγών από το Μέρος
εξαγωγής του εν λόγω εμπορεύματος.

γ)

Ο καθορισμός της ισοδυναμίας των μέτρων συνιστά μια διαδραστική διαδικασία μεταξύ του
Μέρους εξαγωγής και του Μέρους εισαγωγής. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει την
αντικειμενική απόδειξη της ισοδυναμίας μεμονωμένων μέτρων από το Μέρος εξαγωγής και
την αντικειμενική αξιολόγηση της απόδειξης αυτής με σκοπό την ενδεχόμενη αναγνώριση
της ισοδυναμίας από το Μέρος εισαγωγής.
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δ)

Η τελική αναγνώριση ισοδυναμίας των σχετικών μέτρων του Μέρους εξαγωγής, γίνεται
αποκλειστικά από το Μέρος εισαγωγής.

2.

Προϋποθέσεις

α)

Η διαδικασία εξαρτάται από το καθεστώς υγείας ή επιβλαβούς οργανισμού, τη νομοθεσία και
την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιθεώρησης και ελέγχων σχετικά με το εμπόρευμα
στο Μέρος εξαγωγής. Προς το σκοπό αυτό, λαμβάνεται υπ' όψη η νομοθεσία στον εν λόγω
τομέα, καθώς και η διάρθρωση της αρμόδιας αρχής του Μέρους εξαγωγής, η αλυσίδα
παραγγελιών της, η εξουσία της, οι διαδικασίες λειτουργίας και οι πόροι της, και οι επιδόσεις
των αρμοδίων αρχών όσον αφορά τα συστήματα επιθεώρησης και ελέγχου,
συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου επιβολής σε σχέση με το εμπόρευμα και της
κανονικότητας και ταχύτητας ενημέρωσης του Μέρους εισαγωγής στην περίπτωση
προσδιορισθέντων κινδύνων. Η αναγνώριση αυτή μπορεί να υποστηρίζεται από αποδεικτικά
έγγραφα, επαλήθευση και προηγηθείσα τεκμηριωμένη εμπειρία.

β)

Τα μέρη κινούν τη διαδικασία καθορισμού ισοδυναμίας βάσει των προτεραιοτήτων του
άρθρου 66 παράγραφος 4 της συμφωνίας.

γ)

Το Μέρος εξαγωγής κινεί τη διαδικασία μόνο στην περίπτωση που τα μέτρα διασφάλισης που
επιβάλλει το Μέρος εισαγωγής δεν ισχύουν για το Μέρος εξαγωγής, όσον αφορά το
εμπόρευμα.

EU/UA/Παράρτημα ΙΧ/el 2

6454

3.

Η διαδικασία

α)

Το Μέρος εξαγωγής κινεί τη διαδικασία με την υποβολή στο Μέρος εισαγωγής αιτήματος
αναγνώρισης ισοδυναμίας μεμονωμένου μέτρου ή ομάδας μέτρων ή συστημάτων για ένα
εμπόρευμα ή κατηγορία εμπορευμάτων σε ένα τομέα ή υποτομέα ή για όλα τα εμπορεύματα.

β)

Εφόσον χρειάζεται, το αίτημα αυτό περιλαμβάνει και το αίτημα και τα απαιτούμενα
αποδεικτικά έγγραφα προς έγκριση από το Μέρος εισαγωγής βάσει της ισοδυναμίας
προγράμματος ή σχεδίου του Μέρους εξαγωγής που απαιτείται από το Μέρος εισαγωγής, ως
προϋπόθεση για να επιτρέψει την εισαγωγή του εμπορεύματος αυτού ή των κατηγοριών
εμπορευμάτων.

γ)

Με το αίτημα αυτό, το Μέρος εξαγωγής:

i)

εξηγεί τη σημασία που έχουν οι συναλλαγές του εμπορεύματος αυτού ή των
κατηγοριών εμπορευμάτων·

ii)

προσδιορίζει το(α) μεμονωμένο(α) μέτρο(α) με το(α) οποίο(α) μπορεί να συμμορφωθεί,
από το σύνολο των μέτρων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις εισαγωγής του Μέρους
εισαγωγής οι οποίες ισχύουν για το εν λόγω εμπόρευμα ή κατηγορίες εμπορευμάτων·

iii)

προσδιορίζει το(α) μεμονωμένο(α) μέτρο(α) για το οποίο επιζητά ισοδυναμία, από το
σύνολο των μέτρων που αναφέρονται στις προϋποθέσεις εισαγωγής του Μέρους
εισαγωγής οι οποίες ισχύουν για το εν λόγω εμπόρευμα ή κατηγορίες εμπορευμάτων·
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δ)

Σε απάντηση του εν λόγω αιτήματος, το Μέρος εισαγωγής εξηγεί τον σφαιρικό και επί
μέρους στόχο του μέτρου ή των μέτρων και το/τα αιτιολογεί, συμπεριλαμβανομένου του
προσδιορισμού του κινδύνου.

ε)

Με την εξήγηση αυτή, το Μέρος εισαγωγής πληροφορεί το Μέρος εξαγωγής σε ότι αφορά τη
σχέση μεταξύ των εγχώριων μέτρων και των προϋποθέσεων εισαγωγής για το εν λόγω
εμπόρευμα ή κατηγορίες εμπορευμάτων.

στ)

Το Μέρος εξαγωγής αποδεικνύει αντικειμενικά στο Μέρος εισαγωγής ότι τα μέτρα που
προσδιόρισε είναι ισοδύναμα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής για το εμπόρευμα αυτό ή τις
κατηγορίες εμπορευμάτων.

ζ)

Το Μέρος εισαγωγής αξιολογεί αντικειμενικά την απόδειξη ισοδυναμίας από το Μέρος
εξαγωγής.

η)

Το Μέρος εισαγωγής καταλήγει στο συμπέρασμα κατά πόσον επιτυγχάνεται ή όχι
ισοδυναμία.

i)

Το Μέρος εισαγωγής παρέχει στο Μέρος εξαγωγής πλήρεις εξηγήσεις και αποδεικτικά
στοιχεία σχετικά με τον προσδιορισμό και την απόφασή του, εφόσον το ζητήσει το Μέρος
εξαγωγής.
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4.

Απόδειξη ισοδυναμίας μέτρων από το Μέρος εξαγωγής και αξιολόγηση της απόδειξης αυτής

από το Μέρος εισαγωγής
α)

Το Μέρος εξαγωγής αποδεικνύει αντικειμενικά την ισοδυναμία για κάθε προσδιορισθέν
μέτρο του Μέρους εισαγωγής, που εκφράζεται στις προϋποθέσεις εισαγωγής. Εφόσον
χρειάζεται, η ισοδυναμία αποδεικνύεται αντικειμενικά για κάθε σχέδιο ή πρόγραμμα που
απαιτεί το Μέρος εισαγωγής ως προϋπόθεση για να επιτρέψει την εισαγωγή (π.χ. σχέδιο
ελέγχου καταλοίπων κ.λπ.).

β)

Η αντικειμενική αξιολόγηση και εκτίμηση στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βασίζεται, στο μέτρο
του δυνατού, στα εξής:

-

διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα· ή/και πρότυπα βασιζόμενα σε ορθά επιστημονικά
αποδεικτικά στοιχεία· ή/και

-

εκτίμηση επικινδυνότητας· ή/και

-

αντικειμενική προηγούμενη τεκμηριωμένη εμπειρία · και

-

νόμιμο καθεστώς ή επίπεδο διοικητικού καθεστώτος των μέτρων · και

-

επίπεδο εκτέλεσης και επιβολής βάσει ειδικότερα των εξής:
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5.

-

αντίστοιχα αποτελέσματα των προγραμμάτων επιτήρησης και παρακολούθησης·

-

αποτελέσματα επιθεωρήσεων από το Μέρος εξαγωγής·

-

αποτελέσματα των αναλύσεων με αναγνωρισμένες μεθόδους ανάλυσης·

-

αποτελέσματα επαλήθευσης και ελέγχου εισαγωγών από το Μέρος εισαγωγής·

-

επιδόσεις των αρμοδίων αρχών του Μέρους εξαγωγής· και

-

προγενέστερη εμπειρία

Κρίση του Μέρους εισαγωγής

Σε περίπτωση που το Μέρος εισαγωγής καταλήξει σε αρνητικό συμπέρασμα, παρέχει τις σχετικές
εξηγήσεις στο Μέρος εξαγωγής.

6.

Όσον αφορά τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα, η ισοδυναμία σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά

μέτρα βασίζεται σε σχετικούς ISPMs.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Κεφαλαίου 4
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ
Οι επαληθεύσεις δύνανται να διεξάγονται βάσει ελέγχων ή/και επιτόπου ελέγχων.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος:
α)

«ελεγχόμενος» είναι το μέρος που υπόκειται σε επαλήθευση·

β)

ο «ελεγκτής» είναι το μέρος που διεκπεραιώνει την επαλήθευση.

1.

Γενικές αρχές της επαλήθευσης

1.1. Οι επαληθεύσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία μεταξύ «ελεγκτή» και «ελεγχομένου»
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προσαρτήματος·
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1.2. Οι επαληθεύσεις έχουν ως σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των ελέγχων του
ελεγχόμενου και όχι την απόρριψη μεμονωμένων ζώων, ομάδων ζώων, αποστολών από
εγκαταστάσεις τροφίμων ή μεμονωμένων παρτίδων φυτών ή φυτικών προϊόντων. Σε περίπτωση
κατά την οποία, μετά από εξακρίβωση, αποκαλυφθεί η ύπαρξη σοβαρού κινδύνου για την υγεία
των ζώων, των φυτών ή των ανθρώπων, ο ελεγχόμενος λαμβάνει άμεσα διορθωτικά μέτρα. Η
διαδικασία μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση των σχετικών ρυθμίσεων, της μεθόδου εκτέλεσης
καθώς και αξιολόγηση του τελικού αποτελέσματος, του επιπέδου συμμόρφωσης και των
επακόλουθων διορθωτικών δράσεων.
1.3. Η συχνότητα των επαληθεύσεων εξαρτάται από τις επιδόσεις. Χαμηλό επίπεδο επιδόσεων
έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη συχνότητα των επαληθεύσεων· οι μη ικανοποιητικές επιδόσεις
πρέπει να διορθώνονται από τον ελεγχόμενο κατά τρόπο που να ικανοποιεί τον ελεγκτή.
1.4. Οι επαληθεύσεις, και οι αποφάσεις που βασίζονται σε αυτές, πραγματοποιούνται με τρόπο
διαφανή και συνεπή χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις και κατά τον ίδιο τουλάχιστον ευνοϊκό
τρόπο τόσο για τα εισαγόμενα προϊόντα όσο και για τα παρόμοια εγχώρια προϊόντα .

2.

Αρχές σχετικές με τον ελεγκτή

Οι ελεγκτές καταρτίζουν ένα σχέδιο, κατά προτίμηση, σύμφωνα με τα αναγνωρισμένα διεθνή
πρότυπα, κατά περίπτωση, το οποίο καλύπτει τα εξής σημεία:
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2.1. το αντικείμενο, το βάθος και το πεδίο της επαλήθευσης·
2.2. την ημερομηνία και τον τόπο της επαλήθευσης, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα μέχρι και την
έκδοση της τελικής έκθεσης·
2.3. την γλώσσα ή τις γλώσσες διεξαγωγής της επαλήθευσης και σύνταξης της γραπτής έκθεσης·
2.4. τα στοιχεία των ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένου, στην περίπτωση ομάδας, του επικεφαλής
της. Είναι δυνατόν να απαιτούνται ειδικευμένα επαγγελματικά προσόντα για τη διεξαγωγή των
επαληθεύσεων που αφορούν ειδικευμένα συστήματα και προγράμματα·
2.5. πρόγραμμα συναντήσεων με στελέχη και επισκέψεων σε εγκαταστάσεις ή χώρους, κατά
περίπτωση. Δεν χρειάζεται να αναφέρονται εκ των προτέρων τα στοιχεία των εγκαταστάσεων ή
των χώρων όπου πρόκειται να γίνουν οι επισκέψεις·
2.6. με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ελευθερίας της πληροφορίας, ο ελεγκτής τηρεί το
εμπορικό απόρρητο. Πρέπει να αποφεύγεται η σύγκρουση συμφερόντων·
2.7. τήρηση των κανόνων που διέπουν την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, και των
δικαιωμάτων του εμπορευόμενου. Το σχέδιο αυτό εξετάζεται εκ των προτέρων από αντιπροσώπους
του ελεγχόμενου.
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3.

Οι αρχές οι σχετικές με τον ελεγχόμενο

Οι ακόλουθες αρχές εφαρμόζονται σε δράσεις τις οποίες αναλαμβάνει ο ελεγχόμενος, με στόχο να
διευκολύνει την επαλήθευση:
3.1. Ο ελεγχόμενος πρέπει να συνεργάζεται πλήρως με τον ελεγκτή και θα πρέπει να διορίσει
προσωπικό υπεύθυνο για τα καθήκοντα αυτά.
Για παράδειγμα, η συνεργασία μπορεί να περιλαμβάνει τα εξής:


πρόσβαση σε όλους τους σχετικούς κανονισμούς και πρότυπα·



πρόσβαση σε προγράμματα συμμόρφωσης και στα κατάλληλα αρχεία και έγγραφα,



πρόσβαση σε εκθέσεις ελέγχου και επιθεώρησης·



έγγραφα που αφορούν διορθωτικά μέτρα και κυρώσεις



διευκόλυνση της εισόδου στις εγκαταστάσεις.

3.2. Ο ελεγχόμενος οφείλει να διαθέτει τεκμηριωμένο πρόγραμμα για να αποδείξει στον ελεγκτή
ότι τηρεί τα πρότυπα με τρόπο σταθερό και ενιαίο.
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4.

Διαδικασίες

4.1. Εναρκτήρια συνεδρίαση
Πρέπει να πραγματοποιείται εναρκτήρια σύσκεψη μεταξύ αντιπροσώπων των Μερών. Στη
συνεδρίαση αυτή, ο ελεγκτής έχει την ευθύνη για την επανεξέταση του σχεδίου επαλήθευσης και
την επιβεβαίωση ότι υπάρχουν διαθέσιμοι επαρκείς πόροι, αποδεικτικά έγγραφα και κάθε άλλο
αναγκαίο μέσο, για τη διεξαγωγή της επαλήθευσης.
4.2. Εξέταση εγγράφων
Η επανεξέταση εγγράφων δύναται να συνίσταται σε επανεξέταση των εγγράφων και αρχείων που
αναφέρονται στην παράγραφο 3.1, της διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων του ελεγχόμενου, και
κάθε συναφούς αλλαγής που αφορά τα συστήματα επιθεώρησης και πιστοποίησης από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας ή από την προηγούμενη επαλήθευση, με έμφαση στην εφαρμογή
των στοιχείων του συστήματος επιθεώρησης και πιστοποίησης για ζώα, ζωικά προϊόντα, φυτά ή
φυτικά προϊόντα που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το μέτρο αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξέταση
των σχετικών μητρώων και εγγράφων επιθεώρησης και πιστοποίησης.
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4.3. Επιτόπου έλεγχοι
4.3.1. Η απόφαση σχετικά με το κατά πόσον πρέπει να συμπεριληφθούν οι έλεγχοι αυτοί, πρέπει να
βασίζεται στην αξιολόγηση κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως τα υπό εξέταση ζώα,
ζωικά προϊόντα, φυτά ή φυτικά προϊόντα, το ιστορικό σε ότι αφορά την συμμόρφωση του
βιομηχανικού κλάδου ή του Μέρους εξαγωγής προς τις απαιτήσεις, τον όγκο του προϊόντος που
παράγεται και εισάγεται ή εξάγεται, τις αλλαγές σε ότι αφορά την υποδομή και τα εθνικά
συστήματα επιθεώρησης και πιστοποίησης.
4.3.2. Οι επιτόπου έλεγχοι είναι δυνατόν να συνεπάγονται την πραγματοποίηση επισκέψεων σε
εγκαταστάσεις παραγωγής και μεταποίησης, σε χώρους χειρισμού ή αποθήκευσης τροφίμων και
εργαστήρια ελέγχου για να ελεγχθεί η συμμόρφωση προς τις πληροφορίες που περιέχονται στο
αποδεικτικό υλικό που αναφέρεται στο σημείο 4.2.
4.4. Επαλήθευση συνέχειας
Στην περίπτωση που διεξάγεται επαλήθευση συνέχειας για να εξακριβωθεί κατά πόσον
διορθώθηκαν οι ελλείψεις, μπορεί να αρκεί να εξεταστούν μόνο τα σημεία αυτά για τα οποία
διαπιστώθηκε ότι απαιτείτο διόρθωση.
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5.

Έγγραφα εργασίας

Τα έντυπα για την αναφορά των αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων του ελέγχου τυποποιούνται
όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε η επαλήθευση να γίνεται με τρόπο περισσότερο ενιαίο, διαφανή
και αποτελεσματικό. Στα έγγραφα εργασίας δύνανται να περιλαμβάνονται αναλυτικοί κατάλογοι
ελέγχου των προς αξιολόγηση στοιχείων. Αυτοί οι κατάλογοι ελέγχου μπορούν να περιλαμβάνουν:


νομοθεσία·



δομή και ενέργειες των υπηρεσιών επιθεώρησης και πιστοποίησης·



λεπτομέρειες για τις εγκαταστάσεις και διαδικασίες εργασίας, υγειονομικές στατιστικές,
σχέδια και αποτελέσματα δειγματοληψίας·



ενέργειες και διαδικασίες συμμόρφωσης·



διαδικασίες υποβολής αναφορών και καταγγελιών· και



προγράμματα κατάρτισης.
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6.

Καταληκτική συνεδρίαση

Η καταληκτική συνεδρίαση πραγματοποιείται μεταξύ αντιπροσώπων των Μερών,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των υπαλλήλων που είναι αρμόδιοι για τα εθνικά
προγράμματα επιθεώρησης και πιστοποίησης. Στη συνεδρίαση αυτή, ο ελεγκτής παρουσιάζει τα
συμπεράσματα της επαλήθευσης. Οι πληροφορίες παρουσιάζονται με τρόπο σαφή και συνεπή,
ώστε να γίνονται εύκολα κατανοητά τα συμπεράσματα του ελέγχου. Ο ελεγχόμενος συντάσσει
σχέδιο δράσης για τη διόρθωση των ελλείψεων που παρατηρήθηκαν, θέτοντας κατά προτίμηση
χρονικές προθεσμίες για την ολοκλήρωσή του.

7.

Έκθεση

Το σχέδιο έκθεσης επαλήθευσης διαβιβάζεται στον ελεγχόμενο εντός 20 εργάσιμων ημερών. Ο
ελεγχόμενος οφείλει εντός 25 εργάσιμων ημερών να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του επί του
σχεδίου έκθεσης. Οι παρατηρήσεις του ελεγχόμενου επισυνάπτονται και, κατά περίπτωση,
συμπεριλαμβάνονται στην τελική έκθεση. Ωστόσο, στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της
επαλήθευσης εντοπίστηκε σημαντικός κίνδυνος για τη δημόσια, ζωική ή φυτική υγεία, ο
ελεγχόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο δυνατόν, και σε κάθε περίπτωση, εντός 10 εργάσιμων
ημερών μετά το τέλος της επαλήθευσης.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ του Κεφαλαίου 4
ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Α.

Αρχές των ελέγχων εισαγωγής

Οι έλεγχοι εισαγωγής συνίστανται σε ελέγχους εγγράφων, ελέγχους ταυτότητας και υλικούς
ελέγχους.
Σε ότι αφορά τα ζώα και τα ζωικά προϊόντα, οι υλικοί έλεγχοι και η εφαρμοζόμενη συχνότητά τους
βασίζεται στον κίνδυνο τον συναφή με τις εισαγωγές αυτές.
Κατά την πραγματοποίηση των ελέγχων για τη φυτική υγεία, το Μέρος εισαγωγής διασφαλίζει ότι
τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα επιθεωρούνται λεπτομερώς και επισήμως, είτε στο
σύνολό τους είτε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν μολύνθηκαν από
επιβλαβείς οργανισμούς.
Στην περίπτωση που κατόπιν των ελέγχων αποκαλυφθεί μη συμμόρφωση προς τα συναφή πρότυπα
ή/και απαιτήσεις, το Μέρος εισαγωγής λαμβάνει επίσημα μέτρα ανάλογα προς το σχετικό κίνδυνο.
Εφόσον είναι δυνατόν, ο εισαγωγέας ή ο αντιπρόσωπός του έχουν πρόσβαση στην αποστολή και τη
δυνατότητα να συμβάλλουν παρέχοντας σχετικές πληροφορίες για να βοηθήσουν το Μέρος
εισαγωγής να λάβει τελική απόφαση σχετικά με την αποστολή. Η απόφαση αυτή πρέπει να είναι
ανάλογη προς το κίνδυνο.
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Β.

Συχνότητα των υλικών ελέγχων

B.1. Εισαγωγή ζώων και ζωικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία.
Είδος συνοριακών ελέγχων
1. Έλεγχοι εγγράφων
2. Έλεγχοι ταυτότητας
3. Υλικοί έλεγχοι
Ζώντα ζώα
Προϊόντα κατηγορίας Ι
Νωπό κρέας συμπεριλαμβανομένων των
εντοσθίων, και προϊόντα βοοειδών,
αιγοπροβάτων, χοιροειδών και ιπποειδών
που καθορίζονται στην οδηγία 92/5/EΟΚ
του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου
1992, για την τροποποίηση και την
ενημέρωση της οδηγίας 77/99/ΕΟΚ περί
υγειονομικών προβλημάτων στον τομέα των
ενδοκοινοτικών συναλλαγών προϊόντων με
βάση το κρέας και για την τροποποίηση της
οδηγίας 64/433/ΕΟΚ

Ποσοστό συχνότητας
100 %
100 %
100%

20%

Προϊόντα αλιείας σε ερμητικά σφραγισμένα
δοχεία που προορίζονται να τα
σταθεροποιήσουν σε θερμοκρασίες
περιβάλλοντος, φρέσκα και κατεψυγμένα
ψάρια και αποξηραμένα ή/και διατηρημένα
σε άρμη αλιευτικά προϊόντα.
Ολόκληρα αυγά
Λαρδί (χοίρειο λίπος) και τετηγμένα λίπη
Έντερα (φυσικά)
Αυγά επώασης

EU/UA/Παράρτημα ΧΙ/el 2

6468

Είδος συνοριακών ελέγχων

Ποσοστό συχνότητας

Προϊόντα κατηγορίας ΙΙ
Κρέας πουλερικών και προϊόντα με βάση το
κρέας πουλερικών
50%
Κουνέλι, κρέας θηραμάτων
(άγρια/εκτροφής) και προϊόντα
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα που
προορίζονται για κατανάλωση από τον
άνθρωπο
Προϊόντα αυγών
Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (100% για τις
πρώτες έξι χύδην αποστολές – οδηγία
92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης
Δεκεμβρίου 1992, για τον καθορισμό των
όρων υγειονομικού ελέγχου καθώς και των
υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο
και τις εισαγωγές στην Κοινότητα
προϊόντων που δεν υπόκεινται, όσον αφορά
τους προαναφερόμενους όρους, στις ειδικές
κοινοτικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο
κεφάλαιο Ι του Παραρτήματος Α της
οδηγίας 89/662/ΕΟΚ και, όσον αφορά τους
παθογόνους παράγοντες, της οδηγίας
90/425/ΕΟΚ).
Άλλα προϊόντα αλιείας εκτός από εκείνα που
αναφέρονται στην απόφαση 2006/766 της
Επιτροπής για την κατάρτιση των
καταλόγων τρίτων χωρών και εδαφών από
τα οποία επιτρέπονται οι εισαγωγές δίθυρων
μαλακίων, εχινοδέρμων, χιτωνόζωων,
θαλάσσιων γαστερόποδων και αλιευτικών
προϊόντων
Δίθυρα μαλάκια
Μέλι
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Είδος συνοριακών ελέγχων

Ποσοστό συχνότητας

Προϊόντα κατηγορίας ΙΙΙ
Σπέρμα
Τουλάχιστον 1%
Έως 10%

Έμβρυα
Κοπριά
Γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα (τα οποία δεν
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση)
Ζελατίνη
Βατραχοπόδαρα και σαλιγκάρια
Οστά και προϊόντα οστών
Δέρματα και προβιές
Τρίχες, μαλλί, μαλλιά και φτερά
Κέρατα, προϊόντα κεράτων, οπλές και προϊόντα
οπλών
Προϊόντα μελισσοκομίας
Κυνηγετικά τρόπαια
Μεταποιημένες τροφές για ζώα συντροφιάς
Πρώτες ύλες για την παρασκευή τροφών για ζώα
συντροφιάς
Πρώτες ύλες, αίμα, προϊόντα αίματος, αδένες και
όργανα για φαρμακευτική ή τεχνική χρήση
Σανός και άχυρα
Παθογόνοι παράγοντες
Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη (συσκευασμένη)
Μεταποιημένη ζωική πρωτεΐνη που δεν προορίζεται για
κατανάλωση από τον άνθρωπο (χύδην)

100 % για τις έξι πρώτες αποστολές (σημεία 10 και 11 του
Κεφαλαίου II του Παραρτήματος VII του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό
υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που
δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο)
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B.2. Εισαγωγή μη ζωικών τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ουκρανία
— Τσίλι (Capsicum annuum), θρυμματισμένο 10 % για χρωστικές ουσίες Σουδάν από όλες τις
τρίτες χώρες
ή σε σκόνη— ex 0904 20 90
— Προϊόντα με βάση το τσίλι (κάρυ) — 0910
91 05
— Curcuma— 0910 30 00
(Τρόφιμα — αποξηραμένα μπαχαρικά)
— Κόκκινο φοινικέλαιο — ex 1511 10 90

B.3. Εισαγωγή στην Ένωση και στην Ουκρανία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων
αντικειμένων
Για τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα εμπορεύματα που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα V,
μέρος B της οδηγίας 2000/29/EΚ:
Το Μέρος εισαγωγής μπορεί να διενεργεί ελέγχους με σκοπό την εξακρίβωση της
φυτοϋγειονομικής κατάστασης της αποστολής.
Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε ρύθμιση μπορεί να προβλεφθεί μειωμένη συχνότητα
διεξαγωγής των ελέγχων της υγείας των φυτών κατά την εισαγωγή εξαιρουμένων των φυτών που
προορίζονται για φύτευση.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙ του Κεφαλαίου 4
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Α.

Αρχές της πιστοποίησης

Φυτά και φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα:
Όσον αφορά την πιστοποίηση των φυτών και των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, οι
αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν τις αρχές που προβλέπονται στους σχετικούς ISPM.
Ζώα και ζωικά προϊόντα:

1.

Οι αρμόδιες αρχές των Μερών διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση έχουν

επαρκείς γνώσεις της κτηνιατρικής νομοθεσίας σε ότι αφορά τα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα που
πιστοποιούνται και, εν γένει, είναι πληροφορημένοι σχετικά με τους κανόνες που ακολουθούνται
για τη σύνταξη και έκδοση των πιστοποιητικών και - εφόσον είναι αναγκαίο - σχετικά με τον
χαρακτήρα και την έκταση των ερευνών, δοκιμών ή εξετάσεων που ενδέχεται να
πραγματοποιηθούν πριν την πιστοποίηση.
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2.

Οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση δεν πρέπει να πιστοποιούν στοιχεία τα οποία δεν γνωρίζουν

προσωπικά ή δεν μπορούν να τα επιβεβαιώσουν.

3.

Οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση δεν υπογράφουν λευκά ή μη πλήρη πιστοποιητικά, ή

πιστοποιητικά που αφορούν ζώα ή ζωικά προϊόντα, τα οποία δεν έχουν επιθεωρήσει ή τα οποία
διέφυγαν του ελέγχους τους. Στην περίπτωση που ένα πιστοποιητικό υπογράφεται βάσει άλλου
πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, ο αρμόδιος για την πιστοποίηση πρέπει να έχει στην κατοχή του το
έγγραφο αυτό πριν υπογράψει.

4.

Ο αρμόδιος για την πιστοποίηση δύναται να πιστοποιήσει δεδομένα τα οποία:

α)

έχουν εξακριβωθεί βάσει των παραγράφων 1 ως 3 από άλλο πρόσωπο το οποίο έχει λάβει

σχετική εξουσιοδότηση από την αρμόδια αρχή και το οποίο ενεργεί υπό τον έλεγχο της αρχής
αυτής, δεδομένου ότι η αρχή πιστοποίησης μπορεί να επαληθεύσει την ακρίβεια των στοιχείων· ή
β)

έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο προγραμμάτων παρακολούθησης, με αναφορά σε επισήμως

αναγνωρισθέντα σχέδια διασφάλισης ποιότητας ή μέσω συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης,
εφόσον αυτό επιτρέπεται δυνάμει της κτηνιατρικής νομοθεσίας.
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5.

Οι αρμόδιες αρχές των Μερών προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για να διασφαλίσουν την

ακεραιότητα της πιστοποίησης. Πιο συγκεκριμένα, διασφαλίζουν ότι οι αρμόδιοι για την
πιστοποίηση που έχουν ορίσει:
α)

να τελούν υπό καθεστώς που τους διασφαλίζει αμεροληψία και να μην έχουν κανένα άμεσο

εμπορικό συμφέρον από τα πιστοποιούμενα ζώα ή προϊόντα ή από τις εκμεταλλεύσεις ή
εγκαταστάσεις από τις οποίες προέρχονται· και
β)

έχουν πλήρη γνώση της σημασίας του περιεχομένου εκάστου πιστοποιητικού που

υπογράφουν.

6.

Τα πιστοποιητικά συντάσσονται για να εξασφαλίζεται ο σύνδεσμος μεταξύ του

πιστοποιητικού και της αποστολής, τουλάχιστον σε μια γλώσσα που κατανοεί το στέλεχος
πιστοποίησης και τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του Μέρους εισαγωγής, όπως
ορίζεται στο μέρος Γ του παρόντος παραρτήματος.

7.

Εκάστη αρμόδια αρχή πρέπει να είναι σε θέση να συνδέει τον αρμόδιο για την πιστοποίηση

με το πιστοποιητικό που υπογράφει και να διασφαλίσει ότι αντίγραφο όλων των εκδιδόμενων
πιστοποιητικών είναι διαθέσιμο για χρονική περίοδο την οποία ορίζει η ίδια.

8.

Κάθε μέρος καθιερώνει ελέγχους και λαμβάνει μέτρα ελέγχου που είναι αναγκαία για την

πρόληψη έκδοσης ψευδούς ή παραπλανητικής πιστοποίησης και τη δόλια προσκόμιση ή χρήση
πιστοποιητικών τα οποία υποστηρίζεται ότι εκδίδονται προς το σκοπό της κτηνιατρικής
νομοθεσίας.
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9.

Με την επιφύλαξη δικαστικής δίωξης ή προστίμων και κυρώσεων, οι αρμόδιες αρχές

διεκπεραιώνουν έρευνες ή ελέγχους και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να τιμωρήσουν κάθε
περίπτωση ψευδούς ή περιπλανητικής πιστοποίησης, η οποία τους γνωστοποιείται. Μεταξύ των
μέτρων αυτών περιλαμβάνεται η προσωρινή αναστολή των στελεχών πιστοποίησης από τα
καθήκοντα τους μέχρι την περάτωση της έρευνας. Δηλαδή:
α)

εάν διαπιστωθεί κατά την διάρκεια των ελέγχων ότι ο αρμόδιος για την πιστοποίηση εν

γνώσει του εξέδωσε ψευδές πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για να διασφαλίσει, στο βαθμό του δυνατού, ότι το εν λόγω πρόσωπο δεν θα επαναλάβει
το αδίκημα·
β)

εάν διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια των ελέγχων ότι ένα άτομο ή μια εκμετάλλευση έκανε

δόλια χρήση ή αλλοίωσε ένα επίσημο πιστοποιητικό, η αρμόδια αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο
μέτρο για να διασφαλίσει, στο βαθμό του δυνατού, ότι το άτομο ή η εκμετάλλευση δεν θα
επαναλάβει το αδίκημα. Μεταξύ των μέτρων αυτών είναι δυνατόν να περιλαμβάνεται η άρνηση της
ακόλουθης έκδοσης του επίσημου πιστοποιητικού για το εν λόγω πρόσωπο ή εκμετάλλευση.
Β.

Πιστοποιητικό που αναφέρεται στο άρθρο 69.2.1 της παρούσας συμφωνίας

Η βεβαίωση υγείας στο πιστοποιητικό αντικατοπτρίζει το καθεστώς ισοδυναμίας για το εν λόγω
εμπόρευμα. Η βεβαίωση υγείας δηλώνει τη συμμόρφωση του Μέρους εξαγωγής με τα πρότυπα
παραγωγής, που αναγνωρίζεται ως ισοδύναμη από το Μέρος εισαγωγής.
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Γ.

Επίσημες γλώσσες για την πιστοποίηση

1.

Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά εμπορεύματα:
Τα πιστοποιητικά συντάσσονται σε τουλάχιστον μια γλώσσα που είναι κατανοητή από τον αρμόδιο
για την πιστοποίηση και τουλάχιστον σε μια από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού. Για
ζώα και ζωικά προϊόντα:
Το πιστοποιητικό υγείας συντάσσεται τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες του κράτους
μέλους προορισμού και σε μία από αυτές του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιούνται οι
έλεγχοι εισαγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 73 της συμφωνίας.

2.

Εισαγωγή στην Ουκρανία

Το πιστοποιητικό υγείας συντάσσεται στα ουκρανικά ή σε άλλη γλώσσα, και στην περίπτωση αυτή
πρέπει να προσκομίζεται μετάφραση στα ουκρανικά.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙΙΙ του Κεφαλαίου 4
ΕΚΚΡΕΜΗ ΘΕΜΑΤΑ
Τα Μέρη εξετάζουν τα εκκρεμή θέματα στο πλαίσιο της υποεπιτροπής SPS που αναφέρεται στο
άρθρο 74 της παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙV του Κεφαλαίου 4
ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
Τα Μέρη αναλαμβάνουν τη δέσμευση να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις με σκοπό την εφαρμογή
της αρχής της διαίρεσης σε διαμερίσματα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XV του Κεφαλαίου 5
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Τελωνειακός κώδικας ΕΕ:
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος
τελωνειακός κώδικας)
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις του προαναφερόμενου κανονισμού, εκτός από τα άρθρα 1,3,10, 13
παράγραφοι 3, 17, 25, 26, 28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146,-147, 183-187, θα
ενσωματωθούν στο ουκρανικό δίκαιο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας, σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας που προβλέπονται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 και σύμφωνα με την επισυναπτόμενη στο παράρτημα αυτό
επεξηγηματική σημείωση.
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Κοινή διαμετακόμιση και SAD
Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 για την απλούστευση των διατυπώσεων κατά τις εμπορευματικές
συναλλαγές
Σύμβαση της 20ής Μαΐου 1987 για ένα κοινό καθεστώς διαμετακόμισης, όπως έχει αναθεωρηθεί
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις των εν λόγω συμβάσεων θα ενσωματωθούν στο ουκρανικό δίκαιο
εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Απαλλαγές από τελωνειακούς δασμούς
Κανονισμός (EΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1186/2009 της 16ης Νοεμβρίου 2009 για τη θέσπιση του
κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών
Χρονοδιάγραμμα: Οι τίτλοι I και II του παρόντος κανονισμού όπως συμφωνήθηκαν από τα Μέρη
θα ενσωματωθούν στο ουκρανικό δίκαιο το αργότερο τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Προστασία IPR
Ο κανονισμός (EΚ) αριθ.1383/2003 του Συμβουλίου, του Ιουλίου του 2003 για την παρέμβαση των
τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων
που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων
της τρέχουσας επανεξέτασης της νομοθεσίας της ΕΕ για την επιβολή, από τις τελωνειακές αρχές,
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο κανονισμός (EΚ) αριθ. 1891/2004 της Επιτροπής, της 21ης Οκτωβρίου για τη θέσπιση διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου για την παρέμβαση των
τελωνειακών αρχών έναντι εμπορευμάτων που είναι ύποπτα ότι παραβιάζουν ορισμένα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας και για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εμπορευμάτων
που διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν παρόμοια δικαιώματα, με την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων
της τρέχουσας επανεξέτασης της νομοθεσίας της ΕΕ για την επιβολή, από τις τελωνειακές αρχές,
των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του προαναφερόμενου κανονισμού θα ενσωματωθούν στο
ουκρανικό δίκαιο εντός τριών ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Επεξηγηματικό σημείωμα
για την προσέγγιση με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα
(εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας)1,
Το παρόν σημείωμα περιέχει τρεις πίνακες με διατάξεις του ΕΤΚ:

1.

Ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και δεν αφορά την προσέγγιση των νομοθεσιών,

2.

διατάξεις για προσέγγιση που βασίζονται στην αρχή της μεγαλύτερης προσπάθειας

3.

διατάξεις με σκοπό την προσέγγιση

Επειδή είναι πιθανόν να γίνουν περαιτέρω τροποποιήσεις του ΕΤΚ, η προσέγγιση θα διενεργείται
σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ των σχετικών άρθρων του κανονισμού (EΟΚ) αριθ.
2913/92 (ισχύον τελωνειακός κώδικας ΕΚ) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 450/2008 (ΕΤΚ), όπως
προσδιορίζεται στο παράρτημα του ΕΤΚ, και όπως αναφέρεται στους πίνακες 2 και 3 του παρόντος
σημειώματος.

1

Μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και ορθή λειτουργία της ζώνης
ελεύθερων συναλλαγών είναι η διαμόρφωση του ίδιου ή παρόμοιου επιχειρησιακού
περιβάλλοντος για τους επιχειρηματίες. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός πρέπει να υπάρξει η
μέγιστη δυνατή προσέγγιση σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς του τελωνειακού
κεκτημένου, από τους οποίους ο τελωνειακός κώδικας είναι θεμελιώδης
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Διατάξεις του ΕΤΚ που ισχύουν μόνο για τα κράτη μέλη της ΕΕ και εξαιρούνται από την

1.

προσέγγιση1.

1
3
10

Άρθρο

Αντικείμενο
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Τελωνειακό έδαφος
Ηλεκτρονικά συστήματα

13, παρ. 3

Αίτηση και χορήγηση άδειας

17
25

Ισχύς των αποφάσεων σε κοινοτική κλίμακα
Τελωνειακοί έλεγχοι δεύτερο εδάφιο παρ. 2

26

Συνεργασία μεταξύ αρχών, παράγραφος 2

28
33-34

Ενδοκοινοτικές πτήσεις και διάπλοι
Κοινό δασμολόγιο και δασμολογική κατάταξη των
εμπορευμάτων
Προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων

39

55
69
70
77
78
93

106
133
146-147
183-187

1

Τόπος γένεσης της τελωνειακής οφειλής
Καταλογισμός
Προθεσμία καταλογισμού
Άλλες διευκολύνσεις πληρωμής – δεύτερο και τρίτο
εδάφιο της παραγράφου 1
Αναγκαστική εκτέλεση και τόκοι υπερημερίας
(δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2)
Υπηρεσίες αεροπορικών και θαλάσσιων
μεταφορών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Κεντρικός τελωνισμός
Προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα
που λαμβάνονται από τη θάλασσα
Κοινοτική διαμετακόμιση
Επιτροπή τελωνειακού κώδικα και τελικές
διατάξεις

Παρατηρήσεις:
Υποχρέωση διασύνδεσης
μεταξύ κρατών μελών
Παρ.3- αναγνώριση της
ιδιότητας του εγκεκριμένου
οικονομικού φορέα (ΕΟΦ) σε
όλα τα κράτη μέλη
Ανάπτυξη κοινού πλαισίου
διαχείρισης των κινδύνων
Συνεργασία μεταξύ των αρχών
των κρατών μελών

Σχετικά με μέτρα που
περιέχονται σε συμφωνίες που
έχει συνάψει η ΕΕ

Καθορισμός επιτοκίου του
πιστωτικού τόκου
Καθορισμός επιτοκίου του
τόκου υπερημερίας

Ισχύει επίσης για άρθρα και παραγράφους ολόκληρου του ΕΤΚ (δεν απαριθμούνται) που
αναφέρονται στη διαδικασία θέσπισης μέτρων για την εφαρμογή συγκεκριμένων άρθρων
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2.

Διατάξεις του ΕΤΚ στις οποίες αναμένεται να γίνει προσέγγιση βάσει της αρχής της

μεγαλύτερης προσπάθειας
Άρθρο

Αντικείμενο

2
4
5

Αποστολή των τελωνειακών αρχών
Ορισμοί
Ανταλλαγή και διατήρηση
πληροφοριών
Ανταλλαγή πρόσθετων πληροφοριών
μεταξύ τελωνειακών αρχών και
οικονομικών φορέων
Τελωνειακός αντιπρόσωπος

7

11

Παρατηρήσεις

13

Αίτηση και χορήγηση άδειας
(εγκεκριμένος οικονομικός φορέας )

14
15

Χορήγηση της ιδιότητας
Μέτρα εφαρμογής

22

Προσφυγές, αποφάσεις δικαστικής
αρχής
Φύλαξη εγγράφων και άλλων
πληροφοριών
Μετατροπή νομισμάτων

29
31

35-37

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
4, 235
36β, 182δ

Εξαιρουμένων των
διατάξεων σχετικά με την
ισχύ στην ΕΕ
Εξαιρουμένης της παρ. 3
για την αναγνώριση της
ιδιότητας του
εγκεκριμένου
οικονομικού φορέα στην
ΕΕ
Στοιχεία που πρέπει να
συμπεριληφθούν στα
μέτρα εφαρμογής

5
5α

5α
5α

246
16
Όσον αφορά τη
δημοσίευση της
συναλλαγματικής
ισοτιμίας

Κανόνες καταγωγής (πεδίο κάλυψης,
απόκτηση, απόδειξη της καταγωγής)
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Άρθρο

Αντικείμενο

44- 47

Τελωνειακή οφειλή κατά την
εισαγωγή

48-49

50-53

Παρατηρήσεις



Θέση σε ελεύθερη
κυκλοφορία και προσωρινή
εισαγωγή



Ειδικές διατάξεις σχετικά
με μη καταγόμενα
εμπορεύματα



τελωνειακή οφειλή που
γεννάται από τη μη τήρηση
υποχρεώσεων και όρων



έκπτωση ποσού ήδη
καταβληθέντος
εισαγωγικού δασμού)

Τελωνειακή οφειλή κατά την
εξαγωγή


Εξαγωγή και τελειοποίηση
προς επανεισαγωγή



τελωνειακή οφειλή που
γεννάται από τη μη τήρηση
υποχρεώσεων και όρων

Κοινές διατάξεις για τις τελωνειακές
οφειλές που γεννώνται κατά την
εισαγωγή και την εξαγωγή


Απαγορεύσεις και
περιορισμοί



Πολλοί οφειλέτες



Γενικοί κανόνες για τον
υπολογισμό του ποσού του
εισαγωγικού ή του
εξαγωγικού δασμού
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Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
143, 144, 210, 202,
203, 204, 205, 206

145, 209, 210, 211

112, 121, 122, 135,
136, 144, 178, 212,
212α, 213, 214,
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Άρθρο

Αντικείμενο

56- 65

Εγγύηση για ενδεχόμενη ή
υπάρχουσα τελωνειακή οφειλή

66
67
68
72
73
74
75

Παρατηρήσεις



Γενικές διατάξεις.



Υποχρεωτική εγγύηση



Προαιρετική εγγύηση



Σύσταση εγγύησης,



Επιλογή εγγύησης



Τριτεγγυητής



Συνολική εγγύηση



Συμπληρωματικές διατάξεις
σχετικά με τη
χρησιμοποίηση των
εγγυήσεων



Συμπληρωματική εγγύηση
ή εγγύηση αντικατάστασης



Αποδέσμευση εγγύησης

Καθορισμός του ποσού των
εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών
Γνωστοποίηση της τελωνειακής
οφειλής
Παραγραφή της τελωνειακής οφειλής
Γενικές προθεσμίες πληρωμών και
αναστολή των προθεσμιών
Πληρωμή
Αναβολή πληρωμής
Προθεσμίες αναβολής της πληρωμής
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Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
94, 189, 190, 191,
192, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199

215, 217,
221
221
222
223, 230, 231
224, 225, 226,
227
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Άρθρο

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

77

Άλλες διευκολύνσεις πληρωμής
(εξαιρουμένων του δευτέρου και
τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1)
Αναγκαστική εκτέλεση και τόκοι
υπερημερίας (εξαιρουμένων του
δεύτερου και τρίτου εδαφίου της
παραγράφου 2)
Επιστροφή και διαγραφή
Επιστροφή και διαγραφή ποσών
επιπλέον των καταβλητέων
εισαγωγικών ή εξαγωγικών δασμών
Ελαττωματικά εμπορεύματα ή
εμπορεύματα που δεν πληρούν τους
όρους της σύμβασης
Επιστροφή ή διαγραφή λόγω
σφάλματος των αρμόδιων αρχών
Επιστροφή και διαγραφή για λόγους
δίκαιης μεταχείρισης
Διαδικασία επιστροφής και
διαγραφής
Απόσβεση της τελωνειακής οφειλής

Καθορισμός του
επιτοκίου του πιστωτικού
τόκου
Μέθοδος καθορισμού του
επιτοκίου υπερημερίας

78

79
80

81

82
83
84
86
87
88
89
90

91
92
94

Υποχρέωση υποβολής συνοπτικής
διασάφησης εισόδου
Υποβολή και αρμόδιο πρόσωπο
Διόρθωση συνοπτικής διασάφησης
εισόδου
Τελωνειακή διασάφηση που
αντικαθιστά τη συνοπτική
διασάφηση εισόδου
Τελωνειακή επιτήρηση
Μεταφορά στον κατάλληλο τόπο
Μεταφορά υπό ειδικές περιστάσεις
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Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
229

214, 232

236-242
236

238

220
239
236-239
204, 206, 207, 233,
234,
36α,
36β,
36β,
36γ,

37, 42, 58
38
39
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Άρθρο

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

101- 103

Τελωνειακός χαρακτήρας των
εμπορευμάτων

Στόχος είναι: η
προσέγγιση των αρχών
καθορισμού του
τελωνειακού καθεστώτος
των εμπορευμάτων

104

Τελωνειακή διασάφηση
εμπορευμάτων και τελωνειακή
επιτήρηση κοινοτικών εμπορευμάτων
Αρμόδια τελωνεία
Τύποι τελωνειακής διασάφησης
Περιεχόμενο διασάφησης και
συνοδευτικά έγγραφα
Απλουστευμένη διασάφηση

59

Συμπληρωματική διασάφηση
Απλούστευση των τελωνειακών
διατυπώσεων και ελέγχων
Χορήγηση άδειας (για ειδική
διαδικασία)

76
19

105
107
108
109
110
116
136

139
140
142
144
145

Μεταβίβαση δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων
Κυκλοφορία εμπορευμάτων (που
υπόκεινται σε ειδική διαδικασία)
Ισοδύναμα εμπορεύματα
Εξωτερική διαμετακόμιση
Εσωτερική διαμετακόμιση
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Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
83, 164

60
61
62, 76, 77,
76

85, 86, 87, 88, 94, 95,
100, 104, 116, 117,
132, 133, 138, 147,
148
90,
91, 111
114, 115,
91
163, 164
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Άρθρο

Αντικείμενο

166
167
173
174

Καθεστώς ειδικού προορισμού
Συντελεστής απόδοσης (μεταποίηση)
Σύστημα σταθερών ανταλλαγών
Προκαταβολική εισαγωγή προϊόντων
αντικατάστασης
Εμπορεύματα που εγκαταλείπουν το
τελωνειακό έδαφος

175-177

178
179
180
181
182

Παρατηρήσεις



Υποχρέωση υποβολής
διασάφησης πριν από την
αναχώρηση



Μέτρα για τη διευκρίνιση
ορισμένων λεπτομερειών



Τελωνειακή επιτήρηση και
διατυπώσεις εξόδου

Εμπορεύματα της Ένωσης (εξαγωγή
και επανεξαγωγή)
Μη ενωσιακά εμπορεύματα (εξαγωγή
και επανεξαγωγή)
Συνοπτική διασάφηση εξόδου
(εξαγωγή και επανεξαγωγή)
Διόρθωση της συνοπτικής
διασάφησης εξόδου
Προσωρινή εξαγωγή (απαλλαγή από
εξαγωγικούς δασμούς)
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Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος
τελωνειακού κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ. 2913/92)
82
119
154, 155, 156,
154, 157
161, 162, 182α, 182β,
182γ, 183,

161
182, 182γ
182γ, 182δ
182δ
-

6489

3.

Διατάξεις του ΕΤΚ οι οποίες αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο προσέγγισης.
Άρθρο

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)

6

Προστασία δεδομένων

15

7

Παροχή πληροφοριών από τις
τελωνειακές αρχές

-

9

Παροχή πληροφοριών στις
τελωνειακές αρχές

14

12

Εξουσιοδότηση

5

16

Αποφάσεις σχετικά με την εφαρμογή
της τελωνειακής νομοθεσίας Γενικές
διατάξεις

6, 7, 10

18

Ακύρωση ευνοϊκών αποφάσεων

8

19

Ανάκληση και τροποποίηση ευνοϊκών
αποφάσεων

9

20

Αποφάσεις σχετικά με δεσμευτικές
πληροφορίες

12

21

Εφαρμογή κυρώσεων

23

Δικαίωμα προσφυγής

243

24

Αναστολή εκτέλεσης

244

25

Τελωνειακοί έλεγχοι

Εξαιρείται η παράγραφος 3
(κοινοποίηση στην
Επιτροπή)

Eξαιρούνται το δεύτερο
εδάφιο της παραγράφου 2
και η παράγραφος 3σχετικά με την ΕΕ.
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Άρθρο

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Εξαιρείται η παράγραφος 2
σχετικά με την ΕΕ

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)

26

Συνεργασία μεταξύ αρχών

27

Εκ των υστέρων έλεγχος

78

30

Επιβαρύνσεις και έξοδα

11

32

Προθεσμίες

17

40-43

Αξία των εμπορευμάτων για
τελωνειακούς σκοπούς

28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 36



Πεδίο εφαρμογής



Μέθοδος προσδιορισμού της
δασμολογητέας αξίας βάσει της
συναλλακτικής αξίας



Βοηθητική μέθοδος υπολογισμού
της δασμολογητέας αξίας



Μέτρα εφαρμογής (πεδίο
κάλυψης)

13

95- 96

Προσκόμιση, εκφόρτωση και εξέταση
των εμπορευμάτων

40, 41, 46, 47,

97-98

Διατυπώσεις μετά την προσκόμιση

48, 50, 58

99-100



Υποχρέωση υπαγωγής των (μη
κοινοτικών) εμπορευμάτων σε
τελωνειακό καθεστώς



Εμπορεύματα που προορίζονται
για προσωρινή εναπόθεση
Εμπορεύματα που διακινούνται υπό
καθεστώς προσωρινής διαμετακόμισης


Απαλλαγή για τα εμπορεύματα
που αφικνούνται υπό καθεστώς
διαμετακόμισης



Διατάξεις που εφαρμόζονται για
μη κοινοτικά εμπορεύματα μετά τη
λήξη καθεστώτος διαμετακόμισης
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Άρθρο

111- 114

115

117- 121

123- 124

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Διατάξεις που εφαρμόζονται για όλες
τις τελωνειακές διασαφήσεις

Πρόσωπο που υποβάλλει
διασάφηση

Αποδοχή διασάφησης

Διόρθωση διασάφησης

Διαδικασία ακύρωσης
διασάφησης
Διευκόλυνση της σύνταξης
τελωνειακών διασαφήσεων για
εμπορεύματα που εμπίπτουν σε
διαφορετικές δασμολογικές κλάσεις
Εξακρίβωση

Εξακρίβωση τελωνειακής
διασάφησης

Εξέταση και δειγματοληψία
εμπορευμάτων

Μερική εξέταση και
δειγματοληψία εμπορευμάτων

Αποτελέσματα εξακρίβωσης,

Μέτρα ταυτοποίησης
Παραλαβή των εμπορευμάτων

Παραλαβή των εμπορευμάτων

Η παραλαβή εξαρτάται από την
καταβολή εισαγωγικού ή
εξαγωγικού δασμού που
αντιστοιχεί στην τελωνειακή
οφειλή ή στη σύσταση εγγύησης

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)
63, 64, 65, 66, 67, 76

81

Εξαιρούνται οι διατάξεις για
το έννομο αποτέλεσμα σε
ολόκληρο το τελωνειακό
έδαφος της Κοινότητας
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73, 74

6492

Άρθρο

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Διάθεση των εμπορευμάτων

125- 127


Καταστροφή εμπορευμάτων



Μέτρα που λαμβάνουν οι
τελωνειακές αρχές



Εγκατάλειψη

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)
56, 57, 75, 182

129

Θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία Πεδίο
εφαρμογής και αποτελέσματα

79

130- 132

Επανεισαγόμενα εμπορεύματα

185, 186, 187



Πεδίο εφαρμογής και
αποτελέσματα



Περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν
χορηγείται απαλλαγή από
εισαγωγικούς δασμούς



Εμπορεύματα τα οποία είχαν
προηγουμένως υπαχθεί σε
καθεστώς τελειοποίησης προς
επανεξαγωγή

135

Ειδική διαδικασία, πεδίο εφαρμογής

84

137

Καταχωρίσεις

105, 106, 107, 176

138

Απαλλαγή της διαδικασίας

89

141

Συνήθεις τρόποι χειρισμού

109, 173

148-150

Εναπόθεση Κοινές διατάξεις

98, 101, 102, 108, 166,
171,



Πεδίο εφαρμογής



Καθήκοντα του κατόχου της
αδείας ή διαδικασίας



Διάρκεια της διαδικασίας
εναπόθεσης
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Άρθρο

151- 152

153-154

155-161

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Προσωρινή εναπόθεση

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)
50, 51, 52, 53



Υπαγωγή των εμπορευμάτων σε
προσωρινή εναπόθεση



Εμπορεύματα σε προσωρινή
εναπόθεση

Τελωνειακή αποταμίευση

99, 106, 110



Εναπόθεση σε τελωνειακές
αποθήκες



(Κοινοτικά) εμπορεύματα, τελική
χρήση και υπηρεσίες μεταποίησης.

Ελεύθερες ζώνες


Καθορισμός ελεύθερων ζωνών



Κτίρια και δραστηριότητες σε
ελεύθερες ζώνες



Παρουσίαση εμπορευμάτων και
υπαγωγή τους στη διαδικασία



(Κοινοτικά) εμπορεύματα σε
ελεύθερες ζώνες



(Μη κοινοτικά) εμπορεύματα σε
ελεύθερες ζώνες



Έξοδος εμπορευμάτων από
ελεύθερη ζώνη



Κοινό καθεστώς
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167, 168, 169, 170,
172, 173, 175, 177,
180, 181
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Άρθρο

162-165

168-170

171-172

Αντικείμενο

Παρατηρήσεις

Προσωρινή εισαγωγή
 Πεδίο εφαρμογής
 Περίοδος κατά την οποία τα
εμπορεύματα παραμένουν υπό
προσωρινή εισαγωγή
 Περιπτώσεις εφαρμογής της
προσωρινής εισαγωγής
 Ύψος εισαγωγικού δασμού σε
περίπτωση προσωρινής εισαγωγής
με μερική απαλλαγή από
εισαγωγικούς δασμούς
Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή
 Πεδίο εφαρμογής
 Περίοδος εκκαθάρισης
 Προσωρινή επανεξαγωγή για
περαιτέρω μεταποίηση
Τελειοποίηση προς επανεισαγωγή
 Πεδίο εφαρμογής
 Εμπορεύματα που επισκευάζονται
δωρεάν

EU/UA/Παράρτημα ΧV/el 17

Σχετικά άρθρα του
ισχύοντος τελωνειακού
κώδικα
(Αντιστοιχία με τον
κανονισμό (EΟΚ)
αριθ.2913/92)
137, 139, 140, 141,
142, 143

114, 118, 123, 130, 182

145, 146, 149, 150,
151, 152, 153
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVΙ του κεφαλαίου 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ·ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ·ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

Συμβαλλόμενο μέρος Ευρωπαϊκή Ένωση

1.

Επιφυλάξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 (Εγκατάσταση): Παράρτημα XVI-Α

2.

Κατάλογος δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 (Διασυνοριακή παροχή

υπηρεσιών): Παράρτημα ΧVΙ-Β

3.

Επιφυλάξεις σύμφωνα με τα άρθρα 101 (συμβασιούχοι πάροχοι υπηρεσιών) και 102

(ανεξάρτητοι επαγγελματίες): Παράρτημα ΧVΙ-Γ

EU/UA/Παράρτημα XVI/el 1
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Ουκρανία

4.

Επιφυλάξεις σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 3 (Εγκατάσταση) Παράρτημα XVI-Δ·

5.

Κατάλογος δεσμεύσεων σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 1 (Διασυνοριακή παροχή

υπηρεσιών): Παράρτημα XVI-Ε

6.

Επιφυλάξεις σύμφωνα με τα άρθρα 101 (συμβασιούχοι πάροχοι υπηρεσιών) και 102

(ανεξάρτητοι επαγγελματίες): Παράρτημα XVI-ΣΤ

7.

Οι ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς των παραρτημάτων XVI-A,

XVI-B, XVI-Γ:

AT

Αυστρία

BE

Βέλγιο

BG

Βουλγαρία

CY

Κύπρος

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DE

Γερμανία

DK

Δανία

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
κρατών μελών της

ES

Ισπανία

EE

Εσθονία

FI

Φινλανδία

FR

Γαλλία

EU/UA/Παράρτημα XVI/el 2
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EL

Ελλάδα

HR

Κροατία

HU

Ουγγαρία

IE

Ιρλανδία

IT

Ιταλία

LV

Λετονία

LT

Λιθουανία

LU

Λουξεμβούργο

MT

Μάλτα

NL

Κάτω Χώρες

PL

Πολωνία

PT

Πορτογαλία

RO

Ρουμανία

SK

Σλοβακική Δημοκρατία

SI

Σλοβενία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο

8.

H ακόλουθη συντομογραφία χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των παραρτημάτων XVI-Δ,

XVI-E, XVI-ΣΤ:

UA

Ουκρανία

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-A

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-A του κεφαλαίου 6
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 2)

1.

Στον κατάλογο που ακολουθεί παρατίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες για τις οποίες

ισχύουν επιφυλάξεις όσον αφορά την εθνική μεταχείριση ή τη μεταχείριση του πλέον ευνοούμενου
κράτους από την Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 2 για εμπορικές
παρουσίες και επενδυτές της Ουκρανίας.
Ο κατάλογος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α)

έναν κατάλογο οριζόντιων επιφυλάξεων που ισχύουν για όλους τους τομείς και υποτομείς

β)

έναν κατάλογο ειδικών ανά τομέα ή υποτομέα επιφυλάξεων στον οποίο παρατίθενται ο
σχετικός τομέας ή υποτομέας μαζί με την ισχύουσα επιφύλαξη ή επιφυλάξεις.

Όταν μια επιφύλαξη αντιστοιχεί σε δραστηριότητα που δεν έχει απελευθερωθεί (Χωρίς
περιορισμούς), εκφράζεται ως εξής: «Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και
μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους».

EU/UA/Παράρτημα XVI-A/el 1
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Εάν η επιφύλαξη που αναφέρεται στο στοιχείο α) ή στο στοιχείο β) περιλαμβάνει μόνον
επιφυλάξεις που διατηρούν τα κράτη μέλη, τα κράτη μέλη που δεν αναφέρονται σε αυτήν
αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 88 παράγραφος 2 στον σχετικό τομέα
χωρίς επιφυλάξεις (η απουσία επιφυλάξεων εκ μέρους των κρατών μελών σε συγκεκριμένο τομέα
δεν θίγει τις οριζόντιες επιφυλάξεις ούτε τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να ισχύουν ανά τομέα στο
σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

2.

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συμφωνίας, ο κατάλογος που ακολουθεί δεν

περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

3.

Για τους τομείς τους οποίους αφορά η κανονιστική προσέγγιση, όπως ορίζεται στο

παράρτημα XVII, οι περιορισμοί που ακολουθούν αίρονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3
του παραρτήματος XVII.

4.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν

αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.
Οριζόντιες επιφυλάξεις
Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας
EΕ: Οι κοινωφελείς οικονομικές δραστηριότητες σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο μπορεί να υπόκεινται σε
κρατικό μονοπώλιο ή σε αποκλειστικά δικαιώματα που παραχωρούνται σε ιδιώτες.
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Επενδύσεις και μορφές εγκατάστασης
EΕ: Η μεταχείριση που παρέχεται σε θυγατρικές (ουκρανικών εταιρειών) που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους και έχουν την καταστατική έδρα τους, την κεντρική
διοίκηση ή τον κύριο τόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ένωση δεν επεκτείνεται στα
υποκαταστήματα ή πρακτορεία που έχουν συσταθεί σε κράτος μέλος από ουκρανική εταιρεία.
EΕ: Σε ορισμένα κράτη μέλη, για την εγκατάσταση, απαιτείται η σύσταση εταιρείας στην ΕΕ σε
κάποιους τομείς υπηρεσιών.1
EE: Εάν τουλάχιστον τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας ιδιωτικού ή
δημοσίου δικαίου δεν έχουν τον τόπο κατοικίας τους στην Εσθονία ή σε άλλο κράτος μέλος του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας, η εταιρεία παρέχει τα ληξιαρχικά στοιχεία (και
τη διεύθυνση) προσώπου που έχει τον τόπο κατοικίας του στην Εσθονία και είναι εξουσιοδοτημένο
από την εταιρεία να παραλαμβάνει διαδικαστικά έγγραφα της εταιρείας και να δέχεται δηλώσεις
προθέσεων που απευθύνονται στην εταιρεία.
AT: Οι διευθύνοντες σύμβουλοι των υποκαταστημάτων νομικών προσώπων πρέπει να είναι
κάτοικοι Αυστρίας· τα φυσικά πρόσωπα που φέρουν την ευθύνη εντός του νομικού προσώπου ή
του υποκαταστήματος για την τήρηση της αυστριακής εμπορικής νομοθεσίας πρέπει να έχουν τη
μόνιμη κατοικία τους στην Αυστρία.

1

Για λόγους σαφήνειας, ως σύσταση εταιρείας νοείται η εγκατάσταση ενός νομικού
προσώπου.
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FI: Ένα αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που ασκεί επιτήδευμα ως εταίρος φινλανδικής ετερόρρυθμης ή
ομόρρυθμης εταιρείας χρειάζεται άδεια άσκησης επιτηδεύματος από τον εθνικό οργανισμό
ευρεσιτεχνιών και τίτλων εγγραφής, εκτός εάν το νομικό πρόσωπο είναι ήδη εγκατεστημένο στον
ΕΟΧ. Για αλλοδαπούς οργανισμούς που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα ή επιτήδευμα
ιδρύοντας υποκατάστημα στη Φινλανδία, απαιτείται άδεια άσκησης επιτηδεύματος. Για όλους τους
άλλους τομείς, τουλάχιστον ένα από τα μέλη και τα αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου πρέπει να είναι κάτοικος ΕΟΧ· ωστόσο, ορισμένες εταιρίες ενδέχεται να εξαιρούνται.
FI: Η απόκτηση από αλλοδαπούς μετοχών που αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο των
δικαιωμάτων ψήφου μεγάλης φινλανδικής εταιρείας ή επιχείρησης (που απασχολεί πάνω από 1 000
εργαζόμενους ή έχει κύκλο εργασιών άνω των 168 εκατ. ευρώ ή συνολικό ισολογισμό άνω των 168
εκατ. ευρώ) υπόκειται σε έγκριση των φινλανδικών αρχών· έγκριση δεν δίνεται μόνον εφόσον
διακυβεύονται μείζονα εθνικά συμφέροντα. Οι περιορισμοί αυτοί δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών, εκτός από την απαίτηση της κατοικίας, που ισχύει για τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου.
SK: Ένα αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο
επιχειρήσεων ως προσώπου εξουσιοδοτημένου να ενεργεί για λογαριασμό επιχειρηματία (εταιρείας),
οφείλει να προσκομίσει προσωρινό τίτλο διαμονής στη Σλοβακική Δημοκρατία.
HU: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την απόκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων.
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PL: Όλοι οι τομείς εκτός των νομικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών που παρέχονται από μονάδες
υγειονομικής περίθαλψης: η εγκατάσταση από αλλοδαπούς φορείς παροχής υπηρεσιών μπορεί να
λάβει τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ανώνυμης εταιρείας.
Αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας
Στα ακόλουθα κράτη μέλη, η αγορά ακίνητης ιδιοκτησίας υπόκειται σε περιορισμούς.
AT: Για την απόκτηση, την αγορά, καθώς και τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου από
αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα απαιτείται η χορήγηση άδειας από τις αρμόδιες περιφερειακές
αρχές (Länder), οι οποίες εξετάζουν κατά πόσον θίγονται σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά ή
πολιτιστικά συμφέροντα.
BG: Τα αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα γης,
ούτε μέσω υποκαταστήματος. Τα νομικά πρόσωπα της Βουλγαρίας με αλλοδαπή συμμετοχή δεν
μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα γεωργικής γης. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα και οι
αλλοδαποί πολίτες με μόνιμη κατοικία στο εξωτερικό μπορούν να αποκτήσουν κυριότητα κτιρίων
και περιορισμένα δικαιώματα ιδιοκτησίας σε ακίνητα (δικαίωμα χρήσης, δικαίωμα ανέγερσης
οικοδομής, δικαίωμα ανέγερσης ανωδομής και δουλείες).
CΖ: Γεωργικές και δασικές εκτάσεις μπορούν να αποκτήσουν μόνο αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που
έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Τσεχική Δημοκρατία. Για τις γεωργικές και δασικές εκτάσεις
κρατικής ιδιοκτησίας ισχύουν ειδικοί κανόνες. Οι περιορισμοί αυτοί ισχύουν για 7 χρόνια μετά την
προσχώρηση της Τσεχίας στην ΕΕ.
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DK: Περιορισμοί στην αγορά ακινήτων από φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν την κατοικία τους και
νομικά πρόσωπα που δεν έχουν την έδρα τους στη χώρα. Περιορισμοί στην αγορά γεωργικών
εκτάσεων από αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα.
HU: Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει η νομοθεσία για τις αρόσιμες εκτάσεις, τα
αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να αποκτούν αρόσιμη γη. Η αγορά
ακίνητης ιδιοκτησίας από αλλοδαπούς υπόκειται στην εξασφάλιση άδειας από τον αρμόδιο
οργανισμό δημόσιας διοίκησης της χώρας, με βάση τη γεωγραφική θέση της ακίνητης ιδιοκτησίας.
EE: Περιορισμοί για την απόκτηση γεωργικών, δασικών και παραμεθόριων εκτάσεων.
EL: Σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 1892/90 απαιτείται άδεια του Υπουργείου Άμυνας για την
απόκτηση γης σε παραμεθόριες περιοχές. Με βάση τις διοικητικές πρακτικές χορηγείται εύκολα
άδεια για άμεσες επενδύσεις.
HR: Χωρίς περιορισμούς όσον αφορά την απόκτηση ακινήτων από παρόχους υπηρεσιών που δεν
είναι εγκατεστημένοι και δεν έχουν συσταθεί ως εταιρείες στην Κροατία. Επιτρέπεται η απόκτηση
των ακινήτων που είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών από εταιρείες που είναι
εγκατεστημένες και έχουν συσταθεί στην Κροατία ως νομικά πρόσωπα. Για την απόκτηση των
ακινήτων που είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσιών από υποκαταστήματα απαιτείται έγκριση
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να
αποκτήσουν γεωργική γη.
MT: Εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας και των κανονισμών της
Μάλτας όσον αφορά την απόκτηση ακίνητης περιουσίας.
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LT: Η απόκτηση κυριότητας γαιών, εσωτερικών πλωτών οδών και δασών επιτρέπεται σε αλλοδαπά
πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια της ευρωπαϊκής και διατλαντικής ολοκλήρωσης. Η διαδικασία
για την απόκτηση γης, οι όροι και οι συνθήκες, καθώς και οι περιορισμοί θεσπίζονται από το
συνταγματικό δίκαιο.
LV: Περιορισμοί για την απόκτηση γης σε αγροτικές περιοχές και σε μεγαλουπόλεις ή αστικές
περιοχές.
PL: Για την άμεση ή έμμεση απόκτηση ακίνητης ιδιοκτησίας απαιτείται άδεια. Η άδεια εκδίδεται
με διοικητική απόφαση υπουργού αρμόδιου για τις εσωτερικές υποθέσεις, με τη συγκατάθεση του
υπουργού Εθνικής Άμυνας και, όταν πρόκειται για γεωργική γη, επίσης με τη συγκατάθεση του
υπουργού Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης.
RO: Τα φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν ρουμανική ιθαγένεια ούτε την κατοικία τους στη
Ρουμανία, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ρουμανική ιθαγένεια ούτε την έδρα τους
στη Ρουμανία δεν μπορούν να αποκτήσουν την κυριότητα αγροτεμαχίων με δικαιοπραξίες μεταξύ
ζώντων.
SΙ: Τα υποκαταστήματα που έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία της Σλοβενίας από αλλοδαπούς
μπορούν να αποκτήσουν μόνο ακίνητη περιουσία, εξαιρουμένων των γαιών, η οποία είναι
απαραίτητη για την άσκηση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.
SK: Τα αλλοδαπά νομικά ή φυσικά πρόσωπα δεν μπορούν να αποκτήσουν γεωργική και δασική γη.
Για ορισμένες άλλες κατηγορίες ακίνητης ιδιοκτησίας ισχύουν ειδικοί κανόνες.
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Τομεακές επιφυλάξεις
Γεωργία, θήρα
FR: Απαιτείται έγκριση για την ίδρυση γεωργικών επιχειρήσεων από εταιρείες τρίτων χωρών και
για την απόκτηση αμπελώνων από επενδυτές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις γεωργικές δραστηριότητες.
Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
EΕ: Η πρόσβαση σε βιολογικούς πόρους και πεδία αλιείας που βρίσκονται στα θαλάσσια ύδατα τα
οποία υπάγονται στην κυριαρχία ή στη δικαιοδοσία κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
χρησιμοποίηση αυτών μπορούν να περιορίζονται στα αλιευτικά σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά.

EU/UA/Παράρτημα XVI-A/el 8

6506

Μεταλλεία και λατομεία
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τα νομικά πρόσωπα της Ουκρανίας που ελέγχονται1 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας η
οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης2, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συνολική πρόσβαση σ’ αυτόν τον
τομέα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της εν λόγω χώρας, στο πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής
ολοκλήρωσης που έχει συνάψει με την εν λόγω χώρα.
Μεταποιητική βιομηχανία
Εκδόσεις, εκτύπωση και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων3
IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τους ιδιοκτήτες εταιρειών εκδόσεων και εκτυπώσεων.
HR: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας για τις εκδόσεις, τις εκτυπώσεις και την αναπαραγωγή
προεγγεγραμμένων μέσων.

1

2

3

Ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την
εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή να κατευθύνει νομικά τις
ενέργειές του με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει πάνω από το
50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο.
Βάσει των αριθμητικών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια για θέματα ενέργειας
γενική διεύθυνση στο τελευταίο σημειωματάριο στατιστικών ενέργειας της ΕΕ: οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου εκφράζονται σε βάρος, ενώ οι εισαγωγές αερίου σε θερμογόνο αξία.
Ο τομέας περιορίζεται στις δραστηριότητες μεταποίησης. Δεν περιλαμβάνει δραστηριότητες
που έχουν σχέση με τον οπτικοακουστικό τομέα ή που παρουσιάζουν πολιτιστικό
περιεχόμενο.
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Μεταποίηση προϊόντων διύλισης πετρελαίου1
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τα νομικά πρόσωπα της Ουκρανίας που ελέγχονται2 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας η
οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης3, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συνολική πρόσβαση σ’ αυτόν τον
τομέα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της εν λόγω χώρας, στο πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής
ολοκλήρωσης που έχει συνάψει με την εν λόγω χώρα.

1
2

3

Ισχύει ο οριζόντιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την
εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή να κατευθύνει νομικά τις
ενέργειές του με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει πάνω από το
50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο.
Βάσει των αριθμητικών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια για θέματα ενέργειας
γενική διεύθυνση στο τελευταίο σημειωματάριο στατιστικών ενέργειας της ΕΕ: οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου εκφράζονται σε βάρος, ενώ οι εισαγωγές αερίου σε θερμογόνο αξία.
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Παραγωγή, μεταφορά και διανομή για ίδιο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου, ατμού και
ζεστού νερού1 (εκτός από παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος σε πυρηνικούς σταθμούς)
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος· μεταφορά και διανομή ηλεκτρικού ρεύματος για ίδιο λογαριασμό
Μεταποίηση αερίου· μεταφορά αέριων καυσίμων μέσω αγωγών για ίδιο λογαριασμό
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, τη μεταφορά και τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος για ίδιο
λογαριασμό και τη μεταποίηση αερίου και διανομή αέριων καυσίμων.
Για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή ατμού και ζεστού νερού
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται2 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα κράτους που δεν είναι μέλος
της ΕΕ, το οποίο αντιπροσωπεύει άνω του 5% των εισαγωγών πετρελαίου, ηλεκτρικού ρεύματος ή
φυσικού αερίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωρίς περιορισμούς για την΄ιδρυση άμεσων
υποκαταστημάτων (απαιτείται σύσταση εταιρείας).

1
2

Ισχύει ο οριζόντιος περιορισμός για τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.
Ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την
εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή να κατευθύνει νομικά τις
ενέργειές του με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει πάνω από το
50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο.
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Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
Υπηρεσίες ελεύθερων επαγγελματιών
EU1: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
όσον αφορά τις υπηρεσίες νομικού συμβούλου και τις υπηρεσίες σύνταξης και επικύρωσης
νομικών εγγράφων που παρέχονται από επαγγελματίες νομικούς που ασκούν δημόσιο λειτούργημα,
όπως συμβολαιογράφοι.

1

Η παροχή νομικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου,
δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίου της έννομης τάξης στην οποία ο επενδυτής ή το
προσωπικό του έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τη δικηγορία, ενώ, όπως και άλλες
δραστηριότητες, υπόκειται σε απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες που ισχύουν στα
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε
θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις μπορεί
μεταξύ άλλων να συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά τόπους κώδικες δεοντολογίας,
χρήση του τίτλου της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί αναγνώριση με τον τίτλο της
χώρας υποδοχής), απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο της χώρας
υποδοχής ή απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στον σύλλογο της χώρας υποδοχής και
νόμιμη ή επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής. Νομικές υπηρεσίες σε θέματα δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται καταρχήν από νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα
ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο της ΕΕ και ενεργεί
προσωπικά, ενώ νομικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρέχονται καταρχήν από νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω
αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στο αντίστοιχο κράτος μέλος
και ενεργεί προσωπικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό
σύλλογο του αντίστοιχου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλήρες μέλος για
παράσταση ενώπιον δικαστηρίων και άλλων αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
εφόσον πρόκειται για άσκηση στο ενωσιακό και εθνικό δικονομικό δίκαιο. Παρά ταύτα, σε
ορισμένα κράτη μέλη, αλλοδαποί δικηγόροι που δεν είναι πλήρη μέλη του δικηγορικού
συλλόγου επιτρέπεται να εκπροσωπούν σε αστικές υποθέσεις διάδικους που είναι υπήκοοι ή
εδρεύουν στο κράτος στο οποίο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα άσκησης επαγγέλματος.
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AT: Όσον αφορά τις νομικές υπηρεσίες, η συμμετοχή αλλοδαπών δικηγόρων (οι οποίοι πρέπει να
διαθέτουν άδεια άσκησης δικηγορίας στη χώρα προέλευσής τους) στο μετοχικό κεφάλαιο και το
μερίδιό τους στα αποτελέσματα χρήσης οποιασδήποτε δικηγορικής εταιρείας δεν δύναται να
υπερβαίνουν ποσοστό 25%. Δεν επιτρέπεται να ασκούν καθοριστική επίδραση στη διαδικασία
λήψης αποφάσεων. Για αλλοδαπούς μειοψηφικούς επενδυτές, ή για το εξουσιοδοτημένο
προσωπικό τους, επιτρέπεται η παροχή νομικών υπηρεσιών μόνο όσον αφορά το δημόσιο διεθνές
δίκαιο και το δίκαιο της έννομης τάξης στην οποία δικαιούνται να ασκούν δικηγορία· για την
παροχή νομικών υπηρεσιών όσον αφορά το εσωτερικό δίκαιο (της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
κρατών μελών), συμπεριλαμβανομένης της παράστασης σε δικαστήριο, απαιτείται εγγραφή στον
δικηγορικό σύλλογο, για την οποία ισχύει προϋπόθεση ιθαγένειας.
Όσον αφορά την παροχή λογιστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών τήρησης λογιστικών βιβλίων,
λογιστικού ελέγχου και συμβουλευτικών φορολογικών υπηρεσιών, η συμμετοχή των προσώπων με
δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος βάσει αλλοδαπής νομοθεσίας στο μετοχικό κεφάλαιο και τα
δικαιώματα ψήφου δεν δύνανται να υπερβαίνουν ποσοστό 25%. Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής
μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών
(εκτός των οδοντιατρικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών ψυχολόγων και ψυχοθεραπευτών) και
κτηνιατρικών υπηρεσιών.
BG: Όσον αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών, κάποιες νομικές μορφές εταιρειών («advokatsko
sadrujie» και «advokatsko drujestvo») προορίζονται αποκλειστικά για δικηγόρους εγγεγραμμένους
σε δικηγορικό σύλλογο στη Βουλγαρία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, πολεοδομικού
σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου, τις υπηρεσίες μηχανικού και τις ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικού, τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που διαθέτουν αναγνωρισμένες ικανότητες
σχεδιασμού και σχετική άδεια βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας μπορούν να αποτυπώνουν
τοπογραφικά και να σχεδιάζουν έργα στη Βουλγαρία ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες μόνον εφόσον
κερδίσουν διαγωνισμό και επιλεγούν ως εργολάβοι σύμφωνα με τους όρους και με τη διαδικασία
που ορίζεται στον νόμο περί δημοσίων συμβάσεων.
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FR: Όσον αφορά την παροχή νομικών υπηρεσιών, κάποιες νομικές μορφές εταιρειών («association
d'avocats» και «société en participation d'avocat») προορίζονται αποκλειστικά για δικηγόρους που
είναι εγγεγραμμένοι σε δικηγορικό σύλλογο στη Γαλλία. Όσον αφορά τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής,
τις ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ψυχολόγου), τις
υπηρεσίες μαιών και τις υπηρεσίες που παρέχονται από νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και
παραϊατρικό προσωπικό, οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν πρόσβαση μόνο στις νομικές μορφές της
«société d'exercice liberal» και «société civile professionnelle».
HR: Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη χώρα, τα
αλλοδαπά δίκαια και το διεθνές δίκαιο. Η νομική εκπροσώπηση ενώπιον των δικαστηρίων
αναλαμβάνεται μόνον από μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου της Κροατίας (στα κροατικά:
«odvjetnici»). Απαίτηση ιθαγένειας για την εγγραφή μέλους στον Δικηγορικό Σύλλογο. Σε
υποθέσεις που περιλαμβάνουν διεθνείς πτυχές, οι διάδικοι μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον
διαιτητικών δικαστηρίων - ειδικών δικαστηρίων από δικηγόρους που είναι μέλη δικηγορικών
συλλόγων άλλων χωρών.
Απαιτείται άδεια για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου. Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να
παρέχουν υπηρεσίες αρχιτέκτονα και μηχανικού κατόπιν άδειας από το κροατικό Επιμελητήριο
Αρχιτεκτόνων και το κροατικό Επιμελητήριο Μηχανικών αντίστοιχα.
Κάθε πρόσωπο που παρέχει απευθείας υπηρεσίες/περίθαλψη σε ασθενείς χρειάζεται άδεια από
επαγγελματικό επιμελητήριο.
HU: Η εγκατάσταση θα πρέπει να έχει τη μορφή εταιρείας με ούγγρο δικηγόρο (ügyvéd) ή
δικηγορικό γραφείο (ügyvédi iroda), ή τη μορφή γραφείου αντιπροσωπείας.
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PL: Οι δικηγόροι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να συστήσουν εταιρείες με άλλες νομικές
μορφές, αλλά οι αλλοδαποί δικηγόροι μπορούν να συστήσουν μόνον ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες ή
μετοχικές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης.
FI: Όσον αφορά τις υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, απαίτηση κατοικίας για τουλάχιστον έναν από
τους ελεγκτές φινλανδικής ανώνυμης εταιρείας.
LT: Όσον αφορά τις υπηρεσίες λογιστικού ελέγχου, τουλάχιστον τα¾ των μετοχών εταιρείας
λογιστικού ελέγχου πρέπει να ανήκουν σε ελεγκτές ή εταιρείες λογιστικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή του ΕΟΧ. Για την άσκηση δικηγορίας σε θέματα εσωτερικού (ενωσιακού και εθνικού)
δικαίου, απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο, η οποία υπόκειται σε προϋπόθεση ιθαγένειας.
LV: Σε εμπορική εταιρεία ορκωτών λογιστών, άνω του 50% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου
πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή ορκωτών λογιστών ή εμπορικών εταιρειών ορκωτών λογιστών
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή τον ΕΟΧ.
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
EΕ: Για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με δημόσια κονδύλια,
αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται μόνον σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
σε νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας και έχουν την έδρα τους
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση χωρίς χειριστή
EΕ: Όσον αφορά υπηρεσίες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών, παρ’ όλο που
μπορούν να χορηγηθούν εξαιρέσεις για συμβάσεις βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, τα αεροσκάφη
πρέπει να ανήκουν είτε σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν ειδικά κριτήρια ιθαγένειας είτε σε νομικά
πρόσωπα που πληρούν ειδικά κριτήρια όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο
(συμπεριλαμβανομένης της ιθαγένειας των διευθυντών).
Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες
AT: Όσον αφορά τις υπηρεσίες τοποθέτησης προσωπικού και τις επιχειρήσεις ενοικίασης
εργαζομένων, άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε νομικά πρόσωπα που έχουν την έδρα τους στον
ΕΟΧ· τα δε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι/μέτοχοι με δικαίωμα
εκπροσώπησης των νομικών προσώπων πρέπει να είναι υπήκοοι του ΕΟΧ και να έχουν έχουν τη
μόνιμη κατοικία τους ή την έδρα τους στον ΕΟΧ.
BE: Όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφαλείας, υπάρχει προϋπόθεση ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για τα διευθυντικά στελέχη.
FI: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις συναφείς υπηρεσίες (δηλαδή ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, καθώς και υπηρεσίες
ψυχολόγου· υπηρεσίες μαιών· υπηρεσίες φυσιοθεραπευτών και παραϊατρικού προσωπικού).
EL: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
όσον αφορά τους οδοντοτεχνίτες.
LV: Όσον αφορά υπηρεσίες αστυνομικών ερευνών, άδεια δικαιούνται να αποκτήσουν μόνον
εταιρείες ιδιωτικών αστυνομικών των οποίων ο διευθυντής και κάθε πρόσωπο το οποίο έχει θέση
στη διοίκηση της εταιρείας έχουν ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ. Όσον αφορά
υπηρεσίες ασφάλειας, για την απόκτηση άδειας, θα πρέπει τουλάχιστον το μισό μετοχικό κεφάλαιο
να βρίσκεται στην κατοχή φυσικών ή νομικών προσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΕΟΧ.
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LT: Η δραστηριότητα υπηρεσιών ασφάλειας μπορεί να ασκείται μόνο από πρόσωπα με ιθαγένεια
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή χώρας του ΝΑΤΟ.
EE: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας.
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης· υπηρεσιών αστυνομικών ερευνών και ασφάλειας.PL:
Όσον αφορά υπηρεσίες αστυνομικών ερευνών, άδεια μπορεί να χορηγηθεί σε επιχειρηματία ο
οποίος είναι φυσικό πρόσωπο ή στον πληρεξούσιό του που διαθέτει τα τυπικά επαγγελματικά
προσόντα (άδεια ιδιωτικού αστυνομικού). Εάν ο επιχειρηματίας δεν είναι φυσικό πρόσωπο, τα
τυπικά επαγγελματικά προσόντα πρέπει να τα διαθέτει τουλάχιστον ένα από τα μέλη το οποίο έχει
εξουσιοδοτηθεί να εκπροσωπεί την επιχείρηση ή πληρεξούσιος. Επαγγελματική άδεια μπορεί να
χορηγηθεί σε πρόσωπο με πολωνική ιθαγένεια ή σε υπήκοο άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας. Όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, άδεια μπορεί
να χορηγηθεί σε επιχειρηματία που είναι φυσικό πρόσωπο και κάτοχος επαγγελματικής άδειας
δεύτερης κατηγορίας· σε επιχειρηματία που δεν είναι φυσικό πρόσωπο, εάν τουλάχιστον ένα μέλος
που είναι μέτοχος ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας είναι κάτοχος της άδειας· σε μέλος του
διοικητικού συμβουλίου· σε εντεταλμένο αντιπρόσωπο ή πληρεξούσιο, ο οποίος έχει προσληφθεί
από επιχειρηματία για να διαχειρίζεται τη δραστηριότητα που ορίζεται στην άδεια. Επαγγελματική
άδεια μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε πρόσωπο με πολωνική ιθαγένεια ή σε υπήκοο άλλου κράτους
μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας. PL: Οι αρχισυντάκτες περιοδικών και
εφημερίδων πρέπει να έχουν πολωνική ιθαγένεια.
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DK: Όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφάλειας, τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου πρέπει να διαμένουν στη Δανία.
SK: Όσον αφορά υπηρεσίες αστυνομικών ερευνών και υπηρεσίες ασφάλειας, επιτρέπεται να
χορηγούνται άδειες μόνον εφόσον δεν υπάρχει κίνδυνος για την ασφάλεια και εφόσον όλα τα
διευθυντικά στελέχη είναι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ ή της Ελβετίας.
ES: Όσον αφορά υπηρεσίες ασφάλειας ηπρόσβαση υπόκειται σε προηγούμενη αδειοδότηση.
FR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παροχή δικαιωμάτων στον τομέα των υπηρεσιών τοποθέτησης προσωπικού.
PT: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παροχή υπηρεσιών αστυνομικών ερευνών.
Υπηρεσίες διανομής
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτουςγια
τη διανομή όπλων, πυρομαχικών και εκρηκτικών.
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τη διανομή προϊόντων καπνού.
FR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων στον τομέα του λιανικού εμπορίου καπνού.
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FI: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για
τη διανομή οινοπνευματωδών και φαρμακευτικών προϊόντων.
AT: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τη διανομή φαρμακευτικών προϊόντων.
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες1
EΕ: Μόνον εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να
ενεργούν ως θεματοφύλακες των περιουσιακών στοιχείων ταμείων επενδύσεων. Απαιτείται η
σύσταση ειδικής εταιρείας διαχείρισης, με καταστατική έδρα και κεντρικά γραφεία στο ίδιο κράτος
μέλος, για την άσκηση των δραστηριοτήτων διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και εταιρειών
επενδύσεων.
BG: Η συνταξιοδοτική ασφάλιση γίνεται με συμμετοχή σε συνταξιοδοτική ασφαλιστική εταιρεία
που έχει συσταθεί στη Βουλγαρία. Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων
σύμβουλος απαιτείται να είναι μόνιμοι κάτοικοι Βουλγαρίας. Πριν από την ίδρυση
υποκαταστήματος ή πρακτορείου στη Βουλγαρία για την παροχή ορισμένων κατηγοριών
ασφάλισης, ο αλλοδαπός ασφαλιστής πρέπει να έχει λάβει άδεια λειτουργίας στις ίδιες κατηγορίες
ασφάλισης στη χώρα προέλευσής του για τουλάχιστον πέντε έτη.
HR: Κανένας περιορισμός, εκτός από τις υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης, όπου
μοναδικός προμηθευτής στην Κροατία είναι η Central Depositary Agency (CDA). Η πρόσβαση
στις υπηρεσίες της CDΑ χορηγείται σε μη μόνιμους κατοίκους βάσει της μη διακριτικής
μεταχείρισης.

1

Ισχύει ο οριζόντιος περιορισμός για τη διαφορετική μεταχείριση υποκαταστημάτων και
θυγατρικών εταιρειών. Τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών μπορούν να λάβουν άδεια
λειτουργίας στο έδαφος κράτους μέλους με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία
νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να υποχρεώνονται να
πληρούν ορισμένες ειδικές απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας.
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HU: Οι υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων σε εγχώρια ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία
υποχρεωτικής ασφάλισης και σε ταμεία εθελοντικής αλληλασφάλισης παρέχονται αποκλειστικά
από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε κράτος μέλος ή από τα υποκαταστήματά τους.
PT: Διαχείριση συνταξιοδοτικών ταμείων μπορεί να γίνει μόνον από ειδικές εταιρείες που έχουν
συσταθεί για τον σκοπό αυτό στην Πορτογαλία και από ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν
εγκατασταθεί στην Πορτογαλία και διαθέτουν άδεια παροχής ασφαλειών ζωής ή από οργανισμούς
που διαθέτουν άδεια διαχείρισης συνταξιοδοτικών ταμείων σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Για την ίδρυση υποκαταστήματος στην Πορτογαλία, οι αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει
να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν πείρα τουλάχιστον πέντε ετών.
FI: Για ασφαλιστικές εταιρείες που παρέχουν την εκ του νόμου προβλεπόμενη συνταξιοδοτική
ασφάλιση: τουλάχιστον το ήμισυ των ιδρυτών και των μελών του διοικητικού συμβουλίου και του
εποπτικού συμβουλίου πρέπει να έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός
εάν χορηγηθεί απαλλαγή από τις αρμόδιες αρχές.
Για ασφαλιστικές εταιρείες άλλες από εκείνες που παρέχουν την εκ του νόμου προβλεπόμενη
συνταξιοδοτική ασφάλιση: ισχύει απαίτηση κατοικίας για τουλάχιστον ένα μέλος του διοικητικού
συμβουλίου και του εποπτικού συμβουλίου.
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IT: Μόνον οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι εταιρίες επενδύσεων και οι εταιρείες
διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχουν εναρμονιστεί με την ενωσιακή νομοθεσία και έχουν την νόμιμη
κεντρική έδρα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και ΟΣΕΚΑ που έχουν συσταθεί στην Ιταλία,
μπορούν να ασκήσουν δραστηριότητα διαχείρισης πόρων συνταξιοδοτικών ταμείων. Για την
άσκηση δραστηριοτήτων πώλησης κατ’ οίκον, οι διαμεσολαβητές πρέπει να χρησιμοποιούν
πωλητές χρηματοπιστωτικών προϊόντων που διαθέτουν άδεια και είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο
της Ιταλίας. Τα γραφεία αντιπροσωπείας ξένων διαμεσολαβητών δεν μπορούν να διεξάγουν
δραστηριότητες που αποσκοπούν στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
LT: Μόνον οι εταιρείες που έχουν την καταστατική τους έδρα ή υποκατάστημα στη Λιθουανία
μπορούν να ενεργούν ως θεματοφύλακες των συνταξιοδοτικών ταμείων.
Υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας και εκπαίδευσης
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις χρηματοδοτούμενες από το κράτος υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής μέριμνας και εκπαίδευσης.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες εκπαίδευσης με ιδιωτική χρηματοδότηση, μπορούν να ισχύουν όροι
ιθαγένειας για την πλειονότητα των μελών του διοικητικού συμβουλίου.
FI: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις χρηματοδοτούμενες από ιδιώτες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας.BG: Αλλοδαπά
δευτεροβάθμια σχολεία δεν μπορούν να ανοίξουν παραρτήματα στο έδαφος της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας. Αλλοδαπά σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να ανοίξουν σχολές,
τμήματα, ινστιτούτα και κολέγια στη Βουλγαρία μόνο στο πλαίσιο της δομής των βουλγαρικών
δευτεροβάθμιων σχολείων και σε συνεργασία μ’ αυτά.
EL: Όσον αφορά τις υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεν υπάρχει υποχρέωση εθνικής
μεταχείρισης ή μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για την ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
που χορηγούν πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος.
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HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό και τα ταξίδια
PT: Για τις υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων και επιχειρήσεων οργανωμένων εκδρομών ισχύει
απαίτηση σύστασης εμπορικής εταιρείας με έδρα την Πορτογαλία.
HR: Η η τοποθεσία στις προστατευόμενες περιοχές ιδιαίτερου ιστορικού και καλλιτεχνικού
ενδιαφέροντος και εντός εθνικών πάρκων ή διαμορφωμένων πάρκων απαιτεί άδεια από την
κυβέρνηση της Κροατίας, η χορήγηση της οποίας μπορεί να απορριφθεί.
Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού
Ειδησεογραφικά πρακτορεία και πρακτορεία Τύπου
FR: Όσον αφορά τα πρακτορεία Τύπου, ισχύει όρος αμοιβαιότητας για την εθνική μεταχείριση
όσον αφορά την εγκατάσταση νομικών προσώπων.
Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις δημόσιες βιβλιοθήκες, τα αρχεία, τα μουσεία και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες.
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Αθλητικές υπηρεσίες και άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων. Για λόγους ασφάλειας δικαίου,
διευκρινίζεται ότι δεν χορηγείται πρόσβαση στην αγορά.
AT: Όσον αφορά τις υπηρεσίες χιονοδρομικών σχολών και οδηγών ορειβασίας, τα διευθυντικά
στελέχη των νομικών προσώπων πρέπει να είναι υπήκοοι του ΕΟΧ.
Υπηρεσίες μεταφορών
Θαλάσσιες μεταφορές
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις εθνικές θαλάσσιες ενδομεταφορές (καμποτάζ).
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για την εγκατάσταση εταιρείας καταχωρισμένης στο εμπορικό μητρώο με σκοπό την εκμετάλλευση
στόλου, του οποίου τα πλοία φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης.
FI: Βοηθητικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών παρέχονται μόνον από σκάφη που φέρουν τη
φινλανδική σημαία.
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HR: Για τις βοηθητικές υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών, τα νομικά πρόσωπα οφείλουν να
ιδρύσουν εταιρεία στην Κροατία, η οποία πρέπει να λάβει σύμβαση παραχώρησης από τις
λιμενικές αρχές κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού. Ο αριθμός των παρόχων υπηρεσιών μπορεί να
είναι περιορισμένος λόγω περιορισμών χωρητικότητας των λιμένων.
Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών1
EΕ: Καμία υποχρέωση εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτουςγια τις
εθνικές ενδομεταφορές (καμποτάζ). Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή
μελλοντικές συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα
δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε φορείς που εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες
και πληρούν τα κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους
κανονισμούς για την εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο.
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών.
AT, HU: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου
κράτους για την εγκατάσταση καταχωρισμένης εταιρείας με σκοπό την εκμετάλλευση στόλου, τα
πλοία του οποίου φέρουν την εθνική σημαία του κράτους εγκατάστασης.
AT: Όσον αφορά τις εσωτερικές υδάτινες οδούς, συνάπτεται σύμβαση παραχώρησης μόνο με
νομικά πρόσωπα του ΕΟΧ, περισσότερο δε από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου, των
δικαιωμάτων ψήφου και η πλειοψηφία των θέσεων στα διοικητικά συμβούλια προορίζονται
αποκλειστικά για υπηκόους του ΕΟΧ.

1

Συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών βοηθητικών προς τις μεταφορές μέσω εσωτερικών
υδάτινων οδών.
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Υπηρεσίες εναέριων μεταφορών
EΕ: Καμία υποχρέωση εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για τις
εσωτερικές και τις διεθνείς υπηρεσίες αερομεταφορών, τακτικές και έκτακτες, και για τις υπηρεσίες
που συνδέονται άμεσα με την άσκηση δικαιωμάτων κυκλοφορίας, εκτός των υπηρεσιών επισκευής
και συντήρησης αεροσκαφών, πώλησης και εμπορικής προώθησης υπηρεσιών αερομεταφορών,
υπηρεσιών ΗΣΚ και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών των υπηρεσιών αερομεταφορών, όπως είναι οι
υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, οι υπηρεσίες ενοικίασης αεροσκαφών με πλήρωμα και οι
υπηρεσίες διαχείρισης αερολιμένων. Οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των εναέριων
μεταφορών καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών
της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
Ναύλωση αεροσκαφών με πλήρωμα
EΕ: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι
νηολογημένα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί άδεια στον αερομεταφορέα ή
σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τη ναύλωση αεροσκαφών με πλήρωμα, το
αεροσκάφος πρέπει να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια
ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του
κεφαλαίου και τον έλεγχο. Το αεροσκάφος πρέπει να το εκμεταλλεύονται αερομεταφορείς που
ανήκουν είτε σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ιθαγένειας είτε σε νομικά
πρόσωπα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο.
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Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων
EΕ: Όσον αφορά τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών κρατήσεων, όταν δεν παρέχεται στους
αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση1 με αυτή που παρέχεται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση από προμηθευτές υπηρεσιών ΗΣΚ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν δεν
παρέχεται στους προμηθευτές υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισοδύναμη μεταχείριση με
αυτή που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από αερομεταφορείς τρίτων χωρών, μπορεί να
ληφθούν μέτρα για την ίση μεταχείριση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών από τους προμηθευτές
υπηρεσιών ΗΣΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, αντίστοιχα, των προμηθευτών υπηρεσιών ΗΣΚ τρίτων
χωρών από τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σιδηροδρομικές μεταφορές
HR: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, εκτός από τη μεταχείριση που ορίζεται στο άρθρο
136 του κεφαλαίου 6 (εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και
ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.
Οδικές μεταφορές
EΕ: Όσον αφορά τις μεταφορές επιβατών (CPC 7121 και CPC 7122), οι αλλοδαποί επενδυτές δεν
μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών στο εσωτερικό κράτους μέλους (ενδομεταφορές), με
εξαίρεση τη ναύλωση λεωφορείων με οδηγό για έκτακτα δρομολόγια.

1

Ως «ισοδύναμη μεταχείριση» νοείται η μη διακριτική μεταχείριση αερομεταφορέων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Ενεργειακός τομέας
EΕ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τα νομικά πρόσωπα της Ουκρανίας που ελέγχονται1 από φυσικά ή νομικά πρόσωπα χώρας η
οποία αντιπροσωπεύει πάνω από το 5% των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης2, εκτός εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συνολική πρόσβαση σ’ αυτόν τον
τομέα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα της εν λόγω χώρας, στο πλαίσιο συμφωνίας οικονομικής
ολοκλήρωσης που έχει συνάψει με την εν λόγω χώρα.
EΕ: Το αίτημα πιστοποίησης διαχειριστή συστήματος μεταφοράς που ελέγχεται από φυσικό ή νομικό
πρόσωπο ή πρόσωπα τρίτης χώρας ή τρίτων χωρών μπορεί να απορριφθεί, εάν ο διαχειριστής δεν
καταδείξει ότι η χορήγηση της πιστοποίησης δεν πρόκειται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του
ενεργειακού εφοδιασμού κράτους μέλους και/ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 11
της οδηγίας 2009/72/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σύμφωνα με το
άρθρο 11 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου.

1

2

Ένα νομικό πρόσωπο ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εάν το δεύτερο έχει την
εξουσία να διορίσει την πλειονότητα των διευθυντών του ή να κατευθύνει νομικά τις
ενέργειές του με άλλο τρόπο. Ειδικότερα, όταν ένα νομικό πρόσωπο κατέχει πάνω από το
50% του μετοχικού κεφαλαίου θεωρείται ότι έχει τον έλεγχο.
Βάσει των αριθμητικών στοιχείων που δημοσιεύτηκαν από την αρμόδια για θέματα ενέργειας
γενική διεύθυνση στο τελευταίο σημειωματάριο στατιστικών ενέργειας της ΕΕ: οι εισαγωγές
αργού πετρελαίου εκφράζονται σε βάρος, ενώ οι εισαγωγές αερίου σε θερμογόνο αξία.
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BE, BG, CY, CZ, , DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Δεν ισχύουν
υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για τις υπηρεσίες
μεταφοράς καυσίμων με αγωγούς, εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
LV: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους
για τις υπηρεσίες μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς, εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: Δεν
ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για τις
συναφείς με τη διανομή ενέργειας υπηρεσίες, εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες.
SΙ: Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για
τις συναφείς με τη διανομή ενέργειας υπηρεσίες, εκτός από τις συναφείς με τη διανομή φυσικού
αερίου υπηρεσίες.
CY: Επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ζητήσει αμοιβαιότητα για την έκδοση άδειας όσον
αφορά δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-B

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-B του κεφαλαίου 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(βάσει του άρθρου 95)
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1.

Στον κατάλογο δεσμεύσεων που ακολουθεί παρατίθενται οι τομείς υπηρεσιών που

ελευθερώνονται από το συμβαλλόμενο μέρος Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει του άρθρου 95 και, υπό
μορφή επιφυλάξεων, οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην αγορά και στην εθνική μεταχείριση που
ισχύουν για τις υπηρεσίες και τους παρόχους υπηρεσιών της Ουκρανίας στους εν λόγω τομείς. Ο
κατάλογος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:
α)

Στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο αναλαμβάνει τη
δέσμευση το συμβαλλόμενο μέρος, καθώς και το πεδίο ελευθέρωσης στο οποίο έχουν
εφαρμογή οι επιφυλάξεις.

β)

Στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύουσες επιφυλάξεις.

Εάν η στήλη που αναφέρεται στο στοιχείο β) περιλαμβάνει μόνον επιφυλάξεις που διατηρούν τα
κράτη μέλη, τα κράτη μέλη που δεν αναφέρονται σε αυτήν αναλαμβάνουν δεσμεύσεις στον σχετικό
τομέα χωρίς επιφυλάξεις (η απουσία επιφυλάξεων εκ μέρους των κρατών μελών δεν θίγει τις
οριζόντιες επιφυλάξεις ούτε τις επιφυλάξεις που ενδέχεται να ισχύουν ανά τομέα στο σύνολο των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
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Στους τομείς ή υποτομείς που δεν αναφέρονται στον κατάλογο που ακολουθεί δεν αναλαμβάνονται
δεσμεύσεις.

2.

Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων:

α)

ο όρος «CPC» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων, όπως καταρτίστηκε από τη
Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά M, αριθ. 77, CPC
prov, 1991.

β)

ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων όπως
καταρτίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά
M, αριθ. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3.

Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα

τυπικά προσόντα και διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα και απαιτήσεις ή διαδικασίες αδειοδότησης,
εφόσον δεν συνιστούν περιορισμό πρόσβασης στην αγορά ή εθνικής μεταχείρισης υπό την έννοια
των άρθρων 93 και 94 της συμφωνίας. Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας,
υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας, ανάγκη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε
ρυθμιζόμενους τομείς, ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκριμένες εξετάσεις, περιλαμβανομένων των
γλωσσικών εξετάσεων, γενική χωρίς διακρίσεις απαίτηση ώστε συγκεκριμένες δραστηριότητες να
μην διεξάγονται σε ζώνες περιβαλλοντικής προστασίας ή σε περιοχές ιδιαίτερου ιστορικού και
καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος), ακόμη και αν δεν παρατίθενται, ισχύουν ούτως ή άλλως για τους
επενδυτές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

4.

Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν θίγει τη δυνατότητα του τρόπου παροχής υπηρεσιών 1 σε

ορισμένους τομείς και υποτομείς υπηρεσιών, ούτε την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και
αποκλειστικών δικαιωμάτων, όπως αυτά περιγράφονται στον κατάλογο δεσμεύσεων όσον αφορά
την εγκατάσταση.
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5.

Σύμφωνα με το άρθρο 85 παράγραφος 3 της συμφωνίας, ο κατάλογος που ακολουθεί δεν

περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

6.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα κατάλογο δεσμεύσεων

δεν έχουν αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και συνεπώς δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε
μεμονωμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

7.

Για τους τομείς τους οποίους αφορά η κανονιστική προσέγγιση, όπως ορίζεται στο

παράρτημα XVII, οι περιορισμοί που ακολουθούν αίρονται, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3
του παραρτήματος XVII.

Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Α. Υπηρεσίες επαγγελματιών
α) Νομικές υπηρεσίες
1

(CPC 861)

1

Για τους τρόπους 1 και 2
AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως
πλήρες μέλος, η οποία είναι υποχρεωτική για την άσκηση δικηγορίας σε
θέματα εσωτερικού (ενωσιακού και εθνικού) δικαίου, υπόκειται σε
προϋπόθεση ιθαγένειας.

Περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικού συμβούλου, νομικού εκπρόσωπου, διαιτητή και
επιδιαιτητή/διαμεσολαβητή, καθώς και υπηρεσίες σύνταξης και επικύρωσης νομικών εγγράφων. Η
παροχή νομικών υπηρεσιών επιτρέπεται μόνον σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου, δικαίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και δικαίου της έννομης τάξης στην οποία ο επενδυτής ή το προσωπικό του
έχουν δικαίωμα να ασκήσουν τη δικηγορία, ενώ, όπως και άλλες δραστηριότητες, υπόκειται σε
απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών
δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις μπορεί μεταξύ άλλων να συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά
τόπους κώδικες δεοντολογίας, χρήση του τίτλου της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί
αναγνώριση με τον τίτλο της χώρας υποδοχής), απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον
δικηγορικό σύλλογο της χώρας υποδοχής ή απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στον σύλλογο
της χώρας υποδοχής και νόμιμη ή επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής. Νομικές υπηρεσίες σε
θέματα δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχονται καταρχήν από νομικό που διαθέτει όλα τα
τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο της ΕΕ και
ενεργεί προσωπικά, ενώ νομικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης παρέχονται καταρχήν από νομικό που διαθέτει όλα τα τυπικά προσόντα ή μέσω αυτού, ο
οποίος είναι εγγεγραμμένος σε δικηγορικό σύλλογο στο αντίστοιχο κράτος μέλος και ενεργεί
προσωπικά. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να απαιτείται εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο του αντίστοιχου
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πλήρες μέλος για παράσταση ενώπιον δικαστηρίων και
άλλων αρμόδιων αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πρόκειται για άσκηση στο ενωσιακό και
εθνικό δικονομικό δίκαιο. Παρά ταύτα, σε ορισμένα κράτη μέλη, αλλοδαποί δικηγόροι που δεν είναι
πλήρη μέλη του δικηγορικού συλλόγου επιτρέπεται να εκπροσωπούν σε αστικές υποθέσεις διάδικους
που είναι υπήκοοι ή εδρεύουν στο κράτος στο οποίο οι δικηγόροι έχουν δικαίωμα άσκησης
επαγγέλματος.
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Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

[εκτός από υπηρεσίες νομικού
συμβούλου και σύνταξης και
επικύρωσης νομικών εγγράφων που
παρέχονται από επαγγελματίες νομικούς
που ασκούν δημόσιο λειτούργημα, όπως
συμβολαιογράφοι, huissiers de justice
(δικαστικοί επιμελητές) ή άλλοι
officiers publics et ministériels
(δημόσιοι και υπουργικοί λειτουργοί)]

BE, FI: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος, η οποία
απαιτείται για υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, υπόκειται σε προϋπόθεση
ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις μόνιμης κατοικίας. Στο Βέλγιο ισχύουν
ποσοστώσεις για παράσταση ενώπιον του «Cour de cassation» (Ανωτάτου
Δικαστηρίου) σε μη ποινικές υποθέσεις.
BG: Οι αλλοδαποί δικηγόροι μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες νομικής
εκπροσώπησης μόνον σε υπηκόους της χώρας προέλευσής τους και με την
προϋπόθεση της αμοιβαιότητας και της συνεργασίας με βούλγαρο
δικηγόρο. Για υπηρεσίες νομικής διαμεσολάβησης απαιτείται να είναι
μόνιμοι κάτοικοι.
FR: Η πρόσβαση των νομικών στο επάγγελμα «avocat auprès de la Cour de
Cassation» (δικηγόρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου) και «avocat auprès du
Conseil d’Etat» (δικηγόρος του Συμβουλίου της Επικρατείας) υπόκειται σε
ποσοστώσεις και σε προϋπόθεση ιθαγένειας.
HU: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος υπόκειται σε
προϋπόθεση ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις μόνιμης κατοικίας. Το
πεδίο άσκησης νομικών δραστηριοτήτων για τους αλλοδαπούς δικηγόρους
περιορίζεται στην παροχή νομικών συμβουλών.
LV: Απαίτηση ιθαγένειας για τους συνηγόρους, οι οποίοι είναι και οι μόνοι
που έχουν δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης σε ποινικές υποθέσεις.
DK: Η παροχή νομικών συμβουλών έναντι αμοιβής γίνεται μόνον από
δικηγόρους με άδεια άσκησης της δικηγορίας στη Δανία, καθώς και από
δικηγορικές εταιρείες εγγεγραμμένες στη Δανία. Η άδεια άσκησης
δικηγορίας στη Δανία προϋποθέτει εξέταση στην εθνική νομοθεσία.
SE: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο, η οποία απαιτείται μόνον για τη
χρήση του σουηδικού τίτλου «advokat», υπόκειται σε απαίτηση μόνιμης
κατοικίας.
Τρόπος 1.
HR: Κανένας περιορισμός για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα
αλλοδαπά δίκαια και στο διεθνές δίκαιο. Χωρίς περιορισμούς για την
άσκηση δικηγορίας βάσει του κροατικού δικαίου.

β) 1. Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης
βιβλίων
(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες
ελέγχου», CPC 86213, CPC 86219 και
CPC 86220)

Για τον τρόπο 1
FR, HU, IT, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς
AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων
αρχών.
Για τον τρόπο 2
Όλα τα κράτη μέλη εκτός της DE: Καμία
DE: Οι υποχρεωτικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται μόνο από
ορκωτούς λογιστές ή ελεγκτικά γραφεία που έχουν εγκριθεί στη Γερμανία.
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Περιγραφή επιφυλάξεων

β) 2. Υπηρεσίες ελέγχου

Για τον τρόπο 1

(CPC 86211 και 86212 εκτός από
υπηρεσίες λογιστικής)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI,
UK: Χωρίς περιορισμούς
AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων
αρχών και για τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται σε συγκεκριμένους
αυστριακούς νόμους (π.χ. νόμος περί ανωνύμων εταιριών, νόμος περί
χρηματιστηρίου αξιών, νόμος περί τραπεζών κ.λπ.)
SE: Μόνον ελεγκτές που έχουν λάβει έγκριση στη Σουηδία έχουν δικαίωμα
διενέργειας νόμιμων ελέγχων σε ορισμένα νομικά πρόσωπα, μεταξύ άλλων
σε όλες τις ανώνυμες εταιρείες. Μόνον τα εν λόγω άτομα μπορούν να
κατέχουν μετοχές ή να είναι εταίροι σε εταιρείες ορκωτών λογιστών που
διενεργούν επίσημους ελέγχους. Για την έγκριση απαιτείται να είναι ο
ενδιαφερόμενος μόνιμος κάτοικος.
HR: Οι αλλοδαπές ελεγκτικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες
ελέγχου στο έδαφος της Κροατίας όπου έχουν ιδρύσει υποκατάστημα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρειών.
Για τον τρόπο 2
Καμία

γ) Υπηρεσίες παροχής φορολογικών
συμβουλών
1

(CPC 863)

Για τον τρόπο 1
AT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων
αρχών.
CY: Οι φοροτεχνικοί πρέπει να είναι δεόντως εξουσιοδοτημένοι από τον
υπουργό Οικονομικών. Η άδεια αυτή εξαρτάται από την εξέταση των
οικονομικών αναγκών. Τα εφαρμοζόμενα κριτήρια στον εν λόγω υποτομέα
είναι ανάλογα αυτών που ισχύουν για την αδειοδότηση ξένης επένδυσης
(παρατίθενται στο τμήμα περί οριζόντιων περιορισμών), λαμβανομένων
πάντα υπόψη των συνθηκών απασχόλησης στον υποτομέα.
BG, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία

1

Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία 1.A.α). Νομικές υπηρεσίες.
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δ) Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες

Για τον τρόπο 1

και

AT: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες σχεδιασμού.

ε) Υπηρεσίες πολεοδομίας και
αρχιτεκτονικής τοπίου

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Χωρίς περιορισμούς

(CPC 8671 και CPC 8674)

HU, RO: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου
HR: Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες: Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες κατόπιν άδειας από το κροατικό
Επιμελητήριο Αρχιτεκτόνων. Σχέδια ή έργα που έχουν αναπτυχθεί στο
εξωτερικό πρέπει να αναγνωριστούν (να επικυρωθούν) από
εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην Κροατία για να
εξασφαλίζεται η τήρηση του κροατικού δικαίου. Η άδεια για την
αναγνώριση (επικύρωση) εκδίδεται από το Υπουργείο Κατασκευαστικών
Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Πολεοδομικός σχεδιασμός: Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να
παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες αφού λάβουν έγκριση από το Υπουργείο
Κατασκευαστικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

DE: Εφαρμογή των εθνικών κανόνων στις αμοιβές και αποδοχές για όλες
τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εξωτερικό.

Για τον τρόπο 2
Καμία
στ) Υπηρεσίες μηχανικών και

Για τον τρόπο 1

ζ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικών

AT, SI: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες απλού σχεδιασμού.

(CPC 8672 και CPC 8673)

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Χωρίς περιορισμούς
HR: Φυσικά και νομικά πρόσωπα μπορούν να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες
κατόπιν άδειας από το κροατικό Επιμελητήριο Μηχανικών. Σχέδια ή έργα
που έχουν αναπτυχθεί στο εξωτερικό πρέπει να αναγνωριστούν (να
επικυρωθούν) από εξουσιοδοτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην
Κροατία για να εξασφαλίζεται η τήρηση του κροατικού δικαίου. Η άδεια
για την αναγνώριση (επικύρωση) εκδίδεται από το Υπουργείο
Κατασκευαστικών Έργων και Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
Για τον τρόπο 2
Καμία
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η) Άσκηση ιατρικού
(περιλαμβανομένων των ψυχολόγων)
και οδοντιατρικού επαγγέλματος

Για τον τρόπο 1

(CPC 9312 και μέρος της CPC 85201)

SΙ: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες κοινωνικής ιατρικής, υγειονομικές,
επιδημιολογικές, ιατρικές/οικολογικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τραπεζών
αίματος, σκευασμάτων αίματος και μοσχευμάτων, ιατροδικαστικές
υπηρεσίες νεκροψίας.

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT,
RO, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς

HR: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής: Καμία.
Για τον τρόπο 2
Καμία
θ) Κτηνιατρικές υπηρεσίες

Για τον τρόπο 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL,
PT, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς
UK: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις εργαστηριακές και τεχνικές
υπηρεσίες που παρέχονται σε κτηνιάτρους, τις γενικές συμβουλές,
κατευθύνσεις και πληροφορίες, π.χ.: διατροφή, συμπεριφορά και φροντίδα
ζώων συντροφιάς.
Για τον τρόπο 2
Καμία

ι) 1. Υπηρεσίες μαιών

Για τον τρόπο 1

(μέρος της CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς

ι) 2. Υπηρεσίες νοσηλευτών,
φυσιοθεραπευτών και λοιπού
παραϊατρικού προσωπικού

FI, PL: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τους νοσηλευτές
HR: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής: Καμία.
.
Για τον τρόπο 2

(μέρος της CPC 93191)

Καμία
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ια) Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών
ειδών και λιανικό εμπόριο ιατρικών και
ορθοπεδικών ειδών

Για τον τρόπο 1

(CPC 63211)

LV, LT: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές παραγγελίες

και λοιπές υπηρεσίες που παρέχονται
από φαρμακοποιούς1

HU: Χωρίς περιορισμούς εκτός από την CPC 63211

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL,
PT, RO, SK, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς

Για τον τρόπο 2
Καμία

Β. Υπηρεσίες πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες
(CPC 84)

Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία

Γ. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
α) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές
επιστήμες
(CPC 852 εκτός από υπηρεσίες
ψυχολόγων)2
β) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
στις φυσικές επιστήμες (CPC 851) και

Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Για υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται με
δημόσια κονδύλια, αποκλειστικά δικαιώματα και/ή άδειες χορηγούνται
μόνον σε υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε νομικά
πρόσωπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.

γ) Διεπιστημονικές υπηρεσίες Ε&Α
(CPC 853)
Δ. Υπηρεσίες σχετικές με ακίνητη
περιουσία3
α) Οι υπηρεσίες αφορούν ιδιόκτητα ή
μισθωμένα ακίνητα
(CPC 821)

Για τον τρόπο 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς
περιορισμούς
HR: Απαιτείται εμπορική παρουσία.
Για τον τρόπο 2
Καμία

1

2

3

Η προμήθεια φαρμακευτικών ειδών στο ευρύ κοινό, όπως και η παροχή άλλων υπηρεσιών,
υπόκειται σε αδειοδότηση και απαιτήσεις περί τυπικών προσόντων και διαδικασιών που
ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κανόνα, η δραστηριότητα αυτή
ασκείται μόνον από φαρμακοποιούς. Σε ορισμένα κράτη μέλη, μόνον η προμήθεια
συνταγογραφούμενων φαρμάκων γίνεται αποκλειστικά από φαρμακοποιούς.
Μέρος της CPC 85201 που υπάγεται στην κατηγορία 1.A.η. Ιατρικές και οδοντιατρικές
υπηρεσίες.
Η εν λόγω υπηρεσία αφορά το επάγγελμα του μεσίτη ακινήτων και δεν θίγει δικαιώματα
και/ή περιορισμούς που εφαρμόζονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αγοράζουν
ακίνητα.
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Τομέας ή υποτομέας
β) Υπηρεσίες που εκτελούνται έναντι
αμοιβής ή βάσει σύμβασης
(CPC 822)

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς
περιορισμούς
HR: Απαιτείται εμπορική παρουσία.
Για τον τρόπο 2
Καμία

Ε. Ενοικίαση/χρηματοδοτική μίσθωση
μηχανημάτων και εξοπλισμού χωρίς
χειριστή
α) Σχετικά με πλοία

Για τον τρόπο 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία

β) Σχετικά με αεροσκάφη

Για τον τρόπο 1

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2
BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς.
AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE,
UK: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούν οι αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρέπει να είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης που χορηγεί άδεια στον αερομεταφορέα, ή σε άλλο κράτος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για βραχυχρόνιες
μισθώσεις ή σε εξαιρετικές συνθήκες.
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Τομέας ή υποτομέας
γ) Σχετικά με άλλα μεταφορικά μέσα

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς
SE: Οι προμηθευτές υπηρεσιών ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης
αυτοκινήτων και ορισμένων οχημάτων εκτός δρόμου (terrängmotorfordon)
χωρίς οδηγό, τα οποία ενοικιάζονται ή μισθώνονται για διάστημα μικρότερο
του έτους, είναι υποχρεωμένοι να διορίζουν κάποιον υπεύθυνο που να
εξασφαλίζει, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα ασκείται σύμφωνα με
τους ισχύοντες κανόνες και κανονισμούς και ότι τηρούνται οι κανόνες
οδικής ασφάλειας. Ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να είναι κάτοικος Σουηδίας.

(CPC 83101, CPC 83102 και CPC
83105)

Για τον τρόπο 2

δ) Σχετικά με άλλα μηχανήματα και
εξοπλισμό

Για τον τρόπο 1

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108
και CPC 83109)

Για τον τρόπο 2

ε) Σχετικά με είδη προσωπικής ή
οικιακής χρήσης

Για τους τρόπους 1 και 2

Καμία
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς
Καμία

(CPC 832)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς

στ) Μίσθωση τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισμού

Για τους τρόπους 1 και 2:

(CPC 7541)

Καμία.

ΣΤ. Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
α) Διαφήμιση

Για τους τρόπους 1 και 2:

(CPC 871)

Καμία.

β) Έρευνα της αγοράς και
δημοσκοπήσεις

Για τους τρόπους 1 και 2:

(CPC 864)

Καμία

γ) Σύμβουλοι επιχειρήσεων

Για τους τρόπους 1 και 2:

(CPC 865)

Καμία.
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Τομέας ή υποτομέας
δ) Υπηρεσίες συναφείς προς τις
υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τους τρόπους 1 και 2:

(CPC 866)

HU: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες διαιτησίας και επιδιαιτησίας (CPC
86602).

ε) Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
ανάλυσης

Για τον τρόπο 1

(CPC 8676)

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Χωρίς περιορισμούς

IT: Χωρίς περιορισμούς για τα επαγγέλματα του βιολόγου και του χημικού
αναλυτή

Για τον τρόπο 2
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Χωρίς περιορισμούς
στ) Παροχή συμβουλών σε θέματα
γεωργίας, θήρας και δασοκομίας

Για τον τρόπο 1
IT: Χωρίς περιορισμούς για δραστηριότητες που ασκούνται αποκλειστικά
από γεωπόνους και «periti agrari» (τεχνολόγοι γεωπόνοι)
EE, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς

(μέρος της CPC 881)

Για τον τρόπο 2
Καμία

ζ) Παροχή συμβουλών σε θέματα
αλιείας

Για τον τρόπο 1

(μέρος της CPC 882)

Για τον τρόπο 2

LV, MT, RO, SI: Χωρίς περιορισμούς
Καμία

η) Παροχή συμβουλών σε θέματα
κατασκευής ή παρασκευής

Για τους τρόπους 1 και 2

(μέρος της CPC 884 και μέρος της CPC
885)

Καμία.

θ) Υπηρεσίες τοποθέτησης και παροχής
προσωπικού
θ) 1. Εξεύρεση στελεχών

Για τον τρόπο 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI,
SE: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς
περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

θ) 2. Υπηρεσίες τοποθέτησης

Για τον τρόπο 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, IE, IT, LU, LV, LT,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς
περιορισμούς.

θ) 3. Προμήθεια προσωπικού
γραμματειακής υποστήριξης

Για τον τρόπο 1

(CPC 87203)

Για τον τρόπο 2

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO,
SE, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς
AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς
περιορισμούς

θ) 4. Υπηρεσίες παροχής προσωπικού
οικιακής βοήθειας, άλλων εργατών στον
εμπορικό ή τον βιομηχανικό τομέα,
νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 87204, 87205, 87206, 87209)

HU: Καμία.

ι) 1. Υπηρεσίες αστυνομικών ερευνών

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς

ι) 2. Υπηρεσίες ασφάλειας

Για τον τρόπο 1

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304
και CPC 87305)

HU: Χωρίς περιορισμούς για τις CPC 87304, CPC 87305

Όλα τα κράτη μέλη εκτός της HU: Χωρίς περιορισμούς.

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK:
Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2
HU: Χωρίς περιορισμούς για τις CPC 87304, CPC 87305
BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Χωρίς περιορισμούς.
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Τομέας ή υποτομέας
ια) Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών
και τεχνικών συμβουλών

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI,
UK: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες έρευνας
HR: Καμία, με εξαίρεση ότι οι βασικές υπηρεσίες γεωλογικών, γεωδετικών
και μεταλλευτικών ερευνών, καθώς και οι σχετικές υπηρεσίες ερευνών
περιβαλλοντικής προστασίας στο έδαφος της Κροατίας μπορούν να
παρέχονται μόνον από κοινού με εγχώρια νομικά πρόσωπα ή μέσω
εγχώριων νομικών προσώπων.

(CPC 8675)

Για τον τρόπο 2
Καμία

l) 1. Συντήρηση και επισκευή πλοίων

Για τον τρόπο 1
Για σκάφη θαλάσσιων μεταφορών: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR,
IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς.

(μέρος της CPC 8868)

Για σκάφη μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών: EU εκτός από τις
EE, HU, LV, PL: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2
Καμία

l) 2. Συντήρηση και επισκευή
εξοπλισμού σιδηροδρομικών
μεταφορών

Για τον τρόπο 1

(μέρος της CPC 8868)

Για τον τρόπο 2

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
Καμία

l) 3. Συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών,
μηχανοκίνητων έλκηθρων και
εξοπλισμού οδικών μεταφορών

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της CPC
8867 και μέρος της CPC 8868)

Καμία

l) 4. Συντήρηση και επισκευή
αεροσκαφών και μερών αυτών

Για τον τρόπο 1

(μέρος της CPC 8868)

Για τον τρόπο 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT,
RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
Καμία
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Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

l) 5. Συντήρηση και επισκευή
μεταλλικών προϊόντων, μηχανών (εκτός
από μηχανές γραφείου), εξοπλισμού
(εκτός από εξοπλισμό γραφείου και
μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών
προσωπικής και οικιακής χρήσης1

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 και CPC
8866)

Καμία

ιγ) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων

Για τον τρόπο 1

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία.

ιδ) Φωτογραφικές υπηρεσίες

Για τον τρόπο 1

(CPC 875)

BG, EE, MT, PL: Χωρίς περιορισμούς για παροχή υπηρεσιών
αεροφωτογράφησης
HR, LV: Χωρίς περιορισμούς για ειδικές υπηρεσίες φωτογράφησης (CPC
87504)
Για τον τρόπο 2
Καμία.

ιε) Υπηρεσίες συσκευασίας

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 876)

Καμία

ιστ) Τυπογραφικές και εκδοτικές
υπηρεσίες

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 88442)

Καμία

ιζ) Οργάνωση συνεδρίων

Για τους τρόπους 1 και 2

(μέρος της CPC 87909)

Καμία

ιη) Λοιπές υπηρεσίες

1

Η συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού μεταφορών (CPC 6112, 6122, 8867 και CPC 8868)
υπάγονται στην κατηγορία 1.ΣΤ.ιβ) 1 έως 1.ΣΤ.ιβ) 4.
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Τομέας ή υποτομέας
ιη) 1. Υπηρεσίες μετάφρασης και
διερμηνείας

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
PL: Χωρίς περιορισμούς για παροχή υπηρεσιών ορκωτού μεταφραστή και
ορκωτού διερμηνέα.
HU, SK: Χωρίς περιορισμούς για επίσημες μεταφράσεις και διερμηνείες
HR: Χωρίς περιορισμούς για τα επίσημα έγγραφα.

(CPC 87905)

Για τον τρόπο 2
Καμία

ιη) 2. Σχεδιασμός και διακόσμηση
εσωτερικών χώρων, ειδικές
σχεδιαστικές εφαρμογές

Για τον τρόπο 1
DE: Εφαρμογή των εθνικών κανόνων στις αμοιβές και αποδοχές για όλες
τις υπηρεσίες που παρέχονται από το εξωτερικό.
HR: Χωρίς περιορισμούς.

(CPC 87907)

Για τον τρόπο 2
Καμία

ιη) 3. Υπηρεσίες είσπραξης οφειλών

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς

ιη) 4. Υπηρεσίες εκτίμησης
φερεγγυότητας

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 87901)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
ιη) 5. Υπηρεσίες παραγωγής
αντιγράφων
(CPC 87904)1

Για τον τρόπο 1
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, ΗR, HU, IE, IT, LT,
LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία

1

Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες εκτύπωσης, οι οποίες υπάγονται στη CPC 88442 και
παρατίθενται στο σημείο 1.ΣΤ.ιστ).
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Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

ιη) 6. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών
συμβουλών

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 7544)

Καμία

ιη) 7. Yπηρεσίες τηλεφωνητών

Για τους τρόπους 1 και 2

(CPC 87903)

Καμία

2. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Α. Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές
1

Υπηρεσίες σχετικές με τη διακίνηση
2
ταχυδρομικών αντικειμένων σύμφωνα
με τον ακόλουθο κατάλογο υποτομέων,
για προορισμούς εσωτερικού ή
εξωτερικού:
i) Διακίνηση γραπτών μηνυμάτων με
συγκεκριμένο παραλήπτη, σε
3
οποιουδήποτε είδους φυσικό μέσο ,
συμπεριλαμβανομένων της υβριδικής
ταχυδρομικής υπηρεσίας και του
διαφημιστικού ταχυδρομείου,

Για τους τρόπους 1 και 2

ii) Διακίνηση δεμάτων και πακέτων με
4
συγκεκριμένο παραλήπτη ,

Καμία

5

iii) Διακίνηση εντύπων με συγκεκριμένο
6
παραλήπτη ,

1

2

3
4
5

6

Ο όρος «διακίνηση» περιλαμβάνει την είσπραξη τελών, τη διαλογή, τη μεταφορά και τη
διανομή.
Ο όρος «ταχυδρομικό αντικείμενο» αναφέρεται σε αντικείμενα που διακινούνται είτε από
δημόσιους είτε από ιδιωτικούς ταχυδρομικούς οργανισμούς.
Π.χ. επιστολή, ταχυδρομική κάρτα.
Βιβλία και κατάλογοι περιλαμβάνονται στην κατηγορία αυτή.
Για τους υποτομείς i) έως iv), ενδέχεται να απαιτούνται επιμέρους άδειες που επιβάλλουν
συγκεκριμένες υποχρεώσεις καθολικής υπηρεσίας και/ή οικονομικών εισφορών σε ταμείο
αποζημιώσεων.
Επιθεωρήσεις, εφημερίδες, περιοδικά
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Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

iv) Διακίνηση αντικειμένων που
αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i)
έως iii) ως συστημένων επιστολών ή
αποστολών με δηλωμένη αξία,
v) Υπηρεσίες ταχείας επίδοσης
1
αλληλογραφίας για αντικείμενα που
αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i)
έως iii),
vi) Διακίνηση αντικειμένων χωρίς
συγκεκριμένο παραλήπτη,
vii) Ανταλλαγή εγγράφων

2

Οι υποτομείς i), iv) και v) μπορούν
ωστόσο να εξαιρεθούν, αν εντάσσονται
στο πλαίσιο υπηρεσιών που ανατίθενται
κατ’ αποκλειστικότητα, και
συγκεκριμένα: για τα αντικείμενα
αλληλογραφίας των οποίων η τιμή είναι
2,5 φορές χαμηλότερη από τη βασική
δημόσια τιμή, υπό την προϋπόθεση ότι
το βάρος τους είναι κάτω των 50
3
γραμμαρίων , καθώς και για τις
υπηρεσίες συστημένων που
χρησιμοποιούνται στην περίπτωση των
δικαστικών και διοικητικών
διαδικασιών.)
(μέρος της CPC 751, μέρος της CPC
4
5
71235 και μέρος της CPC 73210 )

1

2

3

4
5

Η ταχεία επίδοση (παράδοση εξπρές) ενδέχεται να σημαίνει, πέραν της μεγαλύτερης
ταχύτητας και αξιοπιστίας, και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως παραλαβή από τον
χώρο του αποστολέα, παράδοση αυτοπροσώπως στον παραλήπτη, παρακολούθηση της
πορείας μέχρι την παράδοση, δυνατότητα αλλαγής προορισμού και παραλήπτη στην πορεία,
επιβεβαίωση παραλαβής.
Παροχή μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικού χώρου και της μεταφοράς από
τρίτους, που επιτρέπουν την αυτοπαράδοση με αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών
αντικειμένων μεταξύ συνδρομητών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο όρος «ταχυδρομικά
αντικείμενα» αναφέρεται σε αντικείμενα που διακινούνται είτε από δημόσιους είτε από
ιδιωτικούς ταχυδρομικούς οργανισμούς.
«Αντικείμενα αλληλογραφίας»: γραπτό μήνυμα σε φυσικό μέσο οποιασδήποτε μορφής που
μεταφέρεται και επιδίδεται στη διεύθυνση που αναφέρει ο αποστολέας στο ίδιο το
αντικείμενο ή στο περίβλημά του. Τα βιβλία, οι κατάλογοι, οι εφημερίδες και τα περιοδικά
δεν θεωρούνται αλληλογραφία.
Μεταφορά αλληλογραφίας για ίδιο λογαριασμό με οποιοδήποτε μέσο χερσαίας μεταφοράς.
Μεταφορά αλληλογραφίας για ίδιο λογαριασμό αεροπορικώς.
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Περιγραφή επιφυλάξεων

Β. Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες
(Οι υπηρεσίες αυτές δεν καλύπτουν την
οικονομική δραστηριότητα που
συνίσταται στην παροχή περιεχομένου
του οποίου η μεταφορά απαιτεί
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες)
α) Όλες οι υπηρεσίες που συνίστανται
στη μετάδοση και λήψη σημάτων με
1
οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό μέσο ,
εξαιρουμένων των ραδιοτηλεοπτικών
2
μεταδόσεων.
β) Μετάδοση δορυφορικής εκπομπής

3

Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία
Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Καμία, εκτός από το ενδεχόμενο οι πάροχοι υπηρεσιών στον
συγκεκριμένο τομέα να υποχρεούνται να εξυπηρετούν στόχους γενικού
συμφέροντος όσον αφορά την μέσω του δικτύου τους μετάδοση
περιεχομένου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.
BE: Χωρίς περιορισμούς

3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
Κατασκευαστικές υπηρεσίες και

Για τους τρόπους 1 και 2

συναφείς υπηρεσίες μηχανικού
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC
514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 και
CPC 518)

1

2

3

Καμία

Στις υπηρεσίες αυτές δεν περιλαμβάνονται η επιγραμμική επεξεργασία πληροφοριών και/ή
δεδομένων (περιλαμβανομένης της επεξεργασίας συναλλαγών) (μέρος της CPC 843), που
παρατίθενται στο σημείο 1.B. Yπηρεσίες πληροφορικής.
Η «ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» ορίζεται ως η αδιάλειπτη αλυσίδα μετάδοσης που απαιτείται
για τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό,
ωστόσο δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών.
Η δραστηριότητα αυτή καλύπτει την τηλεπικοινωνιακή υπηρεσία που συνίσταται στη
μετάδοση και λήψη ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών μέσω δορυφόρου (η
αδιάλειπτη αλυσίδα δορυφορικής μετάδοσης που απαιτείται για τη διανομή σήματος
τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό). Καλύπτεται η πώληση
δικαιωμάτων χρήσης δορυφορικών υπηρεσιών, πλην όμως δεν καλύπτεται η πώληση
πακέτων τηλεοπτικών προγραμμάτων σε νοικοκυριά.
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4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Περιγραφή επιφυλάξεων

(εκτός από διανομή όπλων, πυρομαχικών, εκρηκτικών και λοιπού πολεμικού υλικού)
Α. Υπηρεσίες παραγγελιοδόχων
α) Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων
έλκηθρων, καθώς και εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών αυτών
(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC
6113 και μέρος της CPC 6121 )
β) Άλλες υπηρεσίες παρεγγελιοδόχων

(CPC 621)
B. Χονδρικό εμπόριο
α) Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων
έλκηθρων, καθώς και εξαρτημάτων κι
ανταλλακτικών αυτών
(μέρος της CPC 61111, μέρος της CPC
6113 και μέρος της CPC 6121 )
β) Χονδρικό εμπόριο
τηλεπικοινωνιακού τερματικού
εξοπλισμού
(μέρος της CPC 7542)
γ) Άλλες δραστηριότητες χονδρικού
εμπορίου
(CPC 622 εκτός από χονδρικό εμπόριο
1
ενεργειακών προϊόντων)

1

Για τους τρόπους 1 και 2

EΕ εκτός από AT, SI, SE, FI: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή χημικών
προϊόντων και πολύτιμων μετάλλων (και λίθων).
AT: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή πυροτεχνημάτων, πυροδοτούμενων
ειδών, πυροκροτητών και τοξικών ουσιών.
AT, BG: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή προϊόντων ιατρικής χρήσης,
όπως ιατρικών και χειρουργικών εργαλείων, ιατρικών ουσιών και ειδών
ιατρικής χρήσης.
HR: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή προϊόντων καπνού.
Για τον τρόπο 1
AT, BG, FR, PL, RO: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή καπνού και
προϊόντων καπνού.

IT: Για χονδρικό εμπόριο, κρατικό μονοπώλιο καπνού
BG, FI, PL, RO: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή οινοπνευματωδών
ποτών

SE: Χωρίς περιορισμούς για τη λιανική διανομή οινοπνευματωδών ποτών.
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς για τη διανομή
φαρμακευτικών ειδών.
BG, HU, PL: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες χρηματιστή
εμπορευμάτων.
FR: Για τις υπηρεσίες παραγγελιοδόχων, χωρίς περιορισμούς για εμπόρους
και μεσάζοντες που δραστηριοποιούνται σε 17 αγορές νωπών ειδών
διατροφής εθνικού ενδιαφέροντος. Χωρίς περιορισμούς για το χονδρικό
εμπόριο φαρμακευτικών ειδών.

Οι εν λόγω δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την CPC 62271 υπάγονται στην κατηγορία
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 18.Δ.
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Γ. Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου

Περιγραφή επιφυλάξεων
1

Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών και μηχανοκίνητων
έλκηθρων, καθώς και εξαρτημάτων και
ανταλλακτικών αυτών
(CPC 61112, μέρος της CPC 6113 και
μέρος της CPC 6121 )
Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού
τερματικού εξοπλισμού
(μέρος της CPC 7542)
Λιανικό εμπόριο τροφίμων
(CPC 631)
Λιανικό εμπόριο άλλων (μη
ενεργειακών) προϊόντων, εκτός από
λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών
2
και ορθοπεδικών ειδών
(CPC 632 εκτός από CPC 63211 και
63297)
Δ. Δικαιόχρηση
(CPC 8929)
5. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση)
Α. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
(CPC 921)

1

2

MT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες παραγγελιοδόχων.
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK:
Για το λιανικό εμπόριο, χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές
παραγγελίες.

Για τον τρόπο 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Χωρίς περιορισμούς

Δεν περιλαμβάνεται η συντήρηση και επισκευή, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.B. και 1.ΣΤ.l).
Το λιανικό εμπόριο ιατροφαρμακευτικών και ορθοπεδικών ειδών υπάγεται στην κατηγορία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ, 1.A.ια).
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Β. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
(CPC 922)

Γ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση
(CPC 923)

Δ. Εκπαίδευση ενηλίκων
(CPC 924)

Ε. Άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες
(CPC 929)

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς
Για τους τρόπους 1 και 2
LV: Χωρίς περιορισμούς για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών
συναφών με τη δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση
μαθητών με αναπηρίες (CPC 9224)
Για τον τρόπο 1
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς
FR: Προϋπόθεση ιθαγένειας. Εντούτοις, οι αλλοδαποί μπορούν να λάβουν
άδεια από τις αρμόδιες αρχές για την ίδρυση και τη διεύθυνση
εκπαιδευτικού ιδρύματος καθώς και για διδασκαλία.
IT: Προϋπόθεση ιθαγένειας για τη χορήγηση άδειας σε παρόχους
υπηρεσιών με σκοπό την έκδοση κρατικώς αναγνωρισμένων τίτλων
σπουδών.
Για τον τρόπο 2
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς
Για τους τρόπους 1 και 2
CZ, SK: Χωρίς περιορισμούς για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκτός από τη
μεταδευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση (CPC 92310)
Για τους τρόπους 1 και 2
CY, FI, MT, RO, SE: Χωρίς περιορισμούς.
AT: Χωρίς περιορισμούς για την εκπαίδευση ενηλίκων μέσω
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων.
Για τους τρόπους 1 και 2
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 1:
HR: Καμία για την εκπαίδευση δι’ αλληλογραφίας ή την εκπαίδευση μέσω
τηλεπικοινωνιών.
Για τον τρόπο 2:
Καμία
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6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες

1

(CPC 9401)

Β. Διαχείριση στερεών / επικίνδυνων
αποβλήτων, εκτός από διασυνοριακή
μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων
α) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων
(CPC 9402)
β) Εξυγίανση και παρόμοιες
δραστηριότητες
(CPC 9403)
Γ. Προστασία του αέρα του
περιβάλλοντος και του κλίματος

Για τον τρόπο 2
Καμία

2

(CPC 9404)
Δ. Απορρύπανση και καθαρισμός
εδάφους και υδάτων
α) Επεξεργασία, καθαρισμός
μολυσμένων/ρυπασμένων εδαφών και
υδάτων
3

(μέρος της CPC 94060)
Ε. Μείωση θορύβου και δονήσεων
(CPC 9405)
ΣΤ. Προστασία της βιοποικιλότητας και
του τοπίου
α) Προστασία φυσικού περιβάλλοντος
και τοπίου
(μέρος της CPC 9406)
Ζ. Λοιπές περιβαλλοντικές και
βοηθητικές υπηρεσίες
(CPC 94090)

1
2
3

Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αποχέτευσης.
Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων.
Αντιστοιχεί σε μέρος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και του τοπίου.
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7. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. Υπηρεσίες ασφάλισης και συναφείς
με την ασφάλιση υπηρεσίες

Περιγραφή επιφυλάξεων

Για τους τρόπους 1 και 2
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO,
SK, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης,
εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με:
i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των
δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των
ακόλουθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που
μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς ευθύνες· και
ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση.
AT: Απαγορεύονται οι δραστηριότητες προώθησης και διαμεσολάβησης για
λογαριασμό θυγατρικής μη εγκατεστημένης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή
υποκαταστήματος μη εγκατεστημένου στην Αυστρία (εκτός από
αντασφάλιση και επανεκχώρηση). Συμβόλαια υποχρεωτικής ασφάλισης των
εναέριων μεταφορών, εκτός από περιπτώσεις ασφάλισης διεθνών
εμπορικών πτήσεων, μπορούν να συνάπτονται μόνον από θυγατρική
εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή από υποκατάστημα
εγκατεστημένο στην Αυστρία.
DK: Υποχρεωτική ασφάλιση για τις εναέριες μεταφορές μπορούν να
αναλαμβάνουν μόνο επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κανένα φυσικό πρόσωπο ή εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των
ασφαλιστικών εταιρειών) δεν δύναται να συμμετέχει στη Δανία, για
επιχειρηματικούς λόγους, στην άσκηση δραστηριοτήτων πρωτασφάλισης
για άτομα που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στη Δανία, για δανικά πλοία ή
για ακίνητα στη Δανία, εκτός από τις ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν
λάβει άδεια λειτουργίας δυνάμει της νομοθεσίας της Δανίας ή από τις
αρμόδιες αρχές της Δανίας.
DE: Συμβόλαια υποχρεωτικής ασφάλισης εναέριων μεταφορών
συνάπτονται μόνον από θυγατρική εγκατεστημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ή από υποκατάστημα εγκατεστημένο στη Γερμανία. Αν μια αλλοδαπή
ασφαλιστική εταιρεία έχει ιδρύσει υποκατάστημα στη Γερμανία, μπορεί να
συνάπτει ασφαλιστικές συμβάσεις στη Γερμανία για διεθνείς μεταφορές
μόνο μέσω του υποκαταστήματος που είναι εγκατεστημένο στη Γερμανία.
FR: Ασφάλιση κατά κινδύνων που σχετίζονται με τις χερσαίες μεταφορές
μπορούν να αναλαμβάνουν μόνο ασφαλιστικές εταιρείες εγκατεστημένες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
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Περιγραφή επιφυλάξεων
PL: Χωρίς περιορισμούς, εξαιρουμένων της αντασφάλισης, της
αντεκχώρησης και της ασφάλισης εμπορευμάτων στο πλαίσιο διεθνών
μεταφορών.
PT: Συμβόλαια ασφάλισης εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών που
καλύπτουν εμπορεύματα, αεροσκάφη, κύτη και αστική ευθύνη μπορούν να
συνάπτονται μόνον από εταιρείες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μόνο φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μπορούν να ενεργούν ως διαμεσολαβητές για τις ασφαλίσεις αυτού
του τύπου στην Πορτογαλία.
Για τον τρόπο 1
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK,
SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες διαμεσολάβησης
πρωτασφάλισης, εκτός από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με:
i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των
δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των
ακόλουθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που
μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς ευθύνες· και
ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση.
BG: Χωρίς περιορισμούς για την πρωτασφάλιση, εκτός από υπηρεσίες που
παρέχονται από αλλοδαπούς παρόχους προς αλλοδαπούς σε βουλγαρικό
έδαφος. Η ασφάλιση μεταφορών, κάλυψης αγαθών, η ασφάλιση οχημάτων
ως τέτοιων και η ασφάλιση έναντι τρίτων για κινδύνους εντός της
Δημοκρατίας της Βουλγαρίας δεν μπορούν να αναλαμβάνονται απ’ ευθείας
από αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες. Αλλοδαπή ασφαλιστική εταιρεία
μπορεί να συνάπτει ασφαλιστικά συμβόλαια μόνο μέσω υποκαταστήματος.
Χωρίς περιορισμούς για ασφάλιση τραπεζικών καταθέσεων και παρόμοια
συστήματα αποζημιώσεων, καθώς και για την υποχρεωτική ασφάλιση.
CY, LV, MT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης, εκτός
από ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με:
i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των
δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των
ακόλουθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που
μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς ευθύνες και
ii) τα εμπορεύματα υπό διεθνή διαμετακόμιση.
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LT: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες πρωτασφάλισης, εκτός από
ασφάλιση έναντι κινδύνων που σχετίζονται με:
i) τη θαλάσσια ναυτιλία και την εμπορική αεροπορία, καθώς και τις
εκτοξεύσεις στο διάστημα και το φορτίο (συμπεριλαμβανομένων των
δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των
ακόλουθων στοιχείων: τα εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα που
μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι συναφείς ευθύνες· και
ii) τα εμπορεύματα σε καθεστώς διεθνούς διαμετακόμισης, με εξαίρεση την
περίπτωση χερσαίων μεταφορών για κινδύνους εντός της Λιθουανίας.
BG, LV, LT, PL: Χωρίς περιορισμούς για ασφαλιστική διαμεσολάβηση.
FI: Μόνον ασφαλιστικές εταιρείες που έχουν την έδρα τους στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχουν υποκατάστημα στη Φινλανδία μπορούν να
παρέχουν υπηρεσίες πρωτασφάλισης (περιλαμβανομένης της
συνασφάλισης). Για παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής μεσιτείας, απαιτείται
μόνιμη κύρια εγκατάσταση στην ΕΕ.
HU: Η παροχή υπηρεσιών πρωτασφάλισης στην ουγγρική επικράτεια από
ασφαλιστικές εταιρείες μη εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
επιτρέπεται μόνον μέσω υποκαταστήματος εγγεγραμμένου στην Ουγγαρία.
IT: Χωρίς περιορισμούς για το επάγγελμα του αναλογιστή. Συμβόλαια
ασφάλισης για τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ασφάλιση οχημάτων και
την ασφάλιση ευθυνών για κινδύνους στο έδαφος της Ιταλίας μπορούν να
συνάπτουν μόνο ασφαλιστικές εταιρείες εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για διεθνείς μεταφορές που γίνονται
στο πλαίσιο εισαγωγών στην Ιταλία.
SE: Η παροχή υπηρεσιών πρωτασφάλισης επιτρέπεται μόνο μέσω φορέα
παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών που έχει λάβει άδεια λειτουργίας στη
Σουηδία, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξένος φορέας παροχής ασφαλιστικών
υπηρεσιών και η σουηδική ασφαλιστική εταιρεία ανήκουν στον ίδιο όμιλο
εταιρειών ή έχουν συνάψει συμφωνία συνεργασίας μεταξύ τους.
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ES: Για υπηρεσίες αναλογιστή, απαίτηση κατοικίας και τριετής συναφής
πείρα.
HR:
HR: Χωρίς περιορισμούς για την πρωτασφάλιση και τις υπηρεσίες
διαμεσολάβησης πρωτασφάλισης , εκτός από
α) ασφάλειες ζωής: για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας ζωής σε
αλλοδαπούς που κατοικούν στην Κροατία·
β) για ασφάλειες, εκτός των ασφαλειών ζωής: για την παροχή υπηρεσιών
ασφάλειας, εκτός των ασφαλειών ζωής, σε αλλοδαπούς που κατοικούν στην
Κροατία, εξαιρουμένης της ασφάλισης αστικής ευθύνης για τα αυτοκίνητα
γ) για ασφάλιση θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.

Για τον τρόπο 2
AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς για διαμεσολάβηση
BG: Για υπηρεσίες πρωτασφάλισης, βουλγαρικά φυσικά και νομικά
πρόσωπα, καθώς και αλλοδαπά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική
δραστηριότητα σε βουλγαρικό έδαφος, μπορούν να συνάπτουν ασφαλιστικά
συμβόλαια για τη δραστηριότητά τους στη Βουλγαρία μόνον με παρόχους
που έχουν άδεια άσκησης ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία.
Οι αποζημιώσεις που προκύπτουν από τις προαναφερόμενες συμβάσεις
καταβάλλονται στη Βουλγαρία. Χωρίς περιορισμούς για ασφάλιση
τραπεζικών καταθέσεων και παρόμοια συστήματα αποζημιώσεων, καθώς
και για την υποχρεωτική ασφάλιση.
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IT: Συμβόλαια ασφάλισης για τη μεταφορά εμπορευμάτων, την ασφάλιση
οχημάτων και την ασφάλιση ευθυνών για κινδύνους στο έδαφος της Ιταλίας
μπορούν να συνάπτουν μόνο ασφαλιστικές εταιρείες εγκατεστημένες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η επιφύλαξη δεν ισχύει για διεθνείς μεταφορές
που γίνονται στο πλαίσιο εισαγωγών στην Ιταλία.
HR: HR: Χωρίς περιορισμούς για την πρωτασφάλιση και τις υπηρεσίες
διαμεσολάβησης πρωτασφάλισης , εκτός από
α) ασφάλειες ζωής: για την ικανότητα αλλοδαπών που κατοικούν στην
Κροατία να συνάπτουν ασφάλεια ζωής·
β) για ασφάλειες, εκτός των ασφαλειών ζωής:
i) για την ικανότητα αλλοδαπών που κατοικούν στην Κροατία να
συνάπτουν ασφάλειες, εκτός των ασφαλειών ζωής, εξαιρουμένης της
ασφάλισης αστικής ευθύνης για τα αυτοκίνητα·
ii) - ασφάλιση προσωπικής αστικής ευθύνης ή ασφάλιση κινδύνου από
ακίνητα που δεν είναι διαθέσιμη στη Δημοκρατία της Κροατίας· - εταιρείες
που αγοράζουν ασφαλιστικές υπηρεσίες στο εξωτερικό σε συνδυασμό με
επενδυτικά έργα στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού για
τα εν λόγω έργα· - για την εξασφάλιση της επιστροφής αλλοδαπών
δανείων (εμπράγματη εγγύηση)· - για ασφάλιση προσωπικής αστικής
ευθύνης και ασφάλιση κινδύνου από ακίνητα ελεγχόμενων και απόλυτα
εξαρτώμενων επιχειρήσεων και κοινοπραξιών που ασκούν οικονομική
δραστηριότητα σε μια ξένη χώρα, εάν η εν λόγω δραστηριότητα είναι
σύμφωνη με τους κανονισμούς της συγκεκριμένης χώρας ή εάν απαιτείται
από την καταχώρισή της· - για πλοία υπό ναυπήγηση και γενική επισκευή,
εάν προβλέπεται από τη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον αλλοδαπό
πελάτη (αγοραστή)·
γ) για ασφάλιση θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών.
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B. Τραπεζικές και λοιπές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός
των ασφαλιστικών)

Περιγραφή επιφυλάξεων

Για τον τρόπο 1
AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT,
SK, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από την παροχή
χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών
δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες
εκτός της διαμεσολάβησης.
BE: Απαιτείται εγκατάσταση στο Βέλγιο για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον τομέα των επενδύσεων.
BG: Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί και όροι όσον αφορά τη χρήση του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
CY: Χωρίς περιορισμούς εκτός από την αγοραπωλησία κινητών αξιών, την
παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία
χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες
βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης.
EE: Για

αποδοχή καταθέσεων, απαιτείται έγκριση της
εσθονικής εποπτικής αρχής χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και
εγγραφή βάσει της εσθονικής νομοθεσίας ως ανώνυμη
εταιρεία, θυγατρική ή υποκατάστημα.
Απαιτείται η σύσταση ειδικής εταιρείας διαχείρισης για την άσκηση
δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιρειών επενδύσεων, ενώ ως θεματοφύλακες
των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών επενδύσεων μπορούν να
ενεργούν μόνον εταιρείες με καταστατική έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
HR: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τη χορήγηση δανείων, τη
χρηματοδοτική μίσθωση, τις υπηρεσίες πληρωμών και μεταβίβασης
χρημάτων, τις εγγυήσεις και δεσμεύσεις, τη μεσολάβηση στις διατραπεζικές
αγορές, την παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών πληροφοριών,
καθώς και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές χρηματοπιστωτικές
υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης.
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LT: Απαιτείται η σύσταση ειδικής εταιρείας διαχείρισης για την άσκηση
δραστηριοτήτων διαχείρισης εταιρειών επενδύσεων, ενώ ως θεματοφύλακες
των περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών επενδύσεων μπορούν να
ενεργούν μόνον εταιρείες με καταστατική έδρα ή υποκατάστημα στη
Λιθουανία.
IE: Η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών ή συμβουλών προϋποθέτει είτε (I)
έκδοση άδειας στην Ιρλανδία, για την οποία κανονικά απαιτείται το νομικό
πρόσωπο να έχει συσταθεί ως κεφαλαιουχική ή ως προσωπική εταιρεία ή ως
ατομική επιχείρηση, σε κάθε περίπτωση να έχει κεντρική/καταστατική έδρα
στην Ιρλανδία (σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην απαιτείται άδεια,
π.χ. όταν πάροχος υπηρεσιών τρίτης χώρας δεν έχει εμπορική παρουσία
στην Ιρλανδία και η υπηρεσία δεν παρέχεται σε ιδιώτη), είτε (II) χορήγηση
άδειας σε άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την ενωσιακή οδηγία για τις
επενδυτικές υπηρεσίες.
IT: Χωρίς

περιορισμούς για τους «promotori di servizi
finanziari» (φορείς παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών).
LV: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τη συμμετοχή σε έκδοση κάθε είδους
τίτλων, την παροχή χρηματοπιστωτικών πληροφοριών και την επεξεργασία
χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς και συμβουλευτικές και άλλες
βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της διαμεσολάβησης.
LT: Απαιτείται εμπορική παρουσία για τη διαχείριση συνταξιοδοτικών
ταμείων.
MT: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από την αποδοχή καταθέσεων, τη
χορήγηση δανείων κάθε είδους, την παροχή χρηματοπιστωτικών
πληροφοριών και την επεξεργασία χρηματοπιστωτικών δεδομένων, καθώς
και συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές υπηρεσίες εκτός της
διαμεσολάβησης.
PL: Για την παροχή και διαβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, και
λογισμικού επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών δεδομένων και συναφούς
λογισμικού: απαίτηση χρήσης του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή του
δικτύου άλλου εγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης.
RO: Χωρίς περιορισμούς για χρηματοδοτική μίσθωση, για διαπραγμάτευση
τίτλων χρηματαγοράς, συναλλάγματος, παραγώγων, συναλλαγματικών
ισοτιμιών και επιτοκίου, μεταβιβάσιμων κινητών αξιών και άλλων
διαπραγματεύσιμων τίτλων και περιουσιακών στοιχείων, για συμμετοχή
στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, για διαχείριση περιουσιακών
στοιχείων και για υπηρεσίες διακανονισμού και συμψηφισμού κινητών
αξιών. Υπηρεσίες πληρωμών και μεταβίβασης χρημάτων επιτρέπονται μόνο
μέσω τραπεζών της ημεδαπής.
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SΙ:
i) Συμμετοχή σε εκδόσεις κρατικών ομολόγων, διαχείριση συνταξιοδοτικών
ταμείων: Χωρίς περιορισμούς.
ii) Όλοι οι άλλοι υποτομείς, εκτός από την παροχή και μεταβίβαση
χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, την αποδοχή πιστώσεων (δανειοληψία
κάθε είδους), και την αποδοχή εγγυήσεων και δεσμεύσεων ξένων
πιστωτικών ιδρυμάτων από εγχώρια νομικά πρόσωπα και ατομικές
επιχειρήσεις, και τις συμβουλευτικές και άλλες βοηθητικές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες: Χωρίς περιορισμούς. Τα μέλη του
σλοβενικού χρηματιστηρίου πρέπει να έχουν συσταθεί ως κεφαλαιουχικές
εταιρείες στη Σλοβενία ή να είναι υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών
επενδύσεων ή τραπεζών.
Για τον τρόπο 2
BG: Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί και όροι όσον αφορά τη χρήση του
τηλεπικοινωνιακού δικτύου.
PL: Για την παροχή και διαβίβαση χρηματοπιστωτικών πληροφοριών, και
λογισμικού επεξεργασίας χρηματοπιστωτικών δεδομένων και συναφούς
λογισμικού: απαίτηση χρήσης του δημόσιου δικτύου τηλεπικοινωνιών ή του
δικτύου άλλου εγκεκριμένου φορέα εκμετάλλευσης.

8. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
(μόνο με ιδιωτική χρηματοδότηση)
Α. Νοσοκομειακές υπηρεσίες
Για τον τρόπο 1
(CPC 9311)
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT,
LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
HR: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις υπηρεσίες τηλεϊατρικής.
Γ. Υγειονομικά ιδρύματα που παρέχουν
κατάλυμα, εκτός από νοσοκομειακές
υπηρεσίες
Για τον τρόπο 2
(CPC 93193)
Καμία
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Δ. Κοινωνικές υπηρεσίες
(CPC 933)

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
BE: Χωρίς περιορισμούς για τις κοινωνικές υπηρεσίες εκτός από τα
αναρρωτήρια, τα αναπαυτήρια και τους οίκους ευγηρίας.
9. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Α. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και
υπηρεσίες τροφοδοσίας
Για τον τρόπο 1
(CPC 641, CPC 642 και CPC 643)
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες
τροφοδοσίας.
HR: Χωρίς περιορισμούς,
εκτός από υπηρεσίες τροφοδοσίας
Για τον τρόπο 2
1
αεροπορικών εταιριών
Καμία
B. Ταξιδιωτικά πρακτορεία και
Για τον τρόπο 1
επιχειρήσεις οργανωμένων εκδρομών
BG, HU: Χωρίς περιορισμούς
(περιλαμβανομένων των αρχηγών
εκδρομών)
Για τον τρόπο 2
(CPC 7471)
Καμία
Γ. Υπηρεσίες ξεναγών
Για τον τρόπο 1
(CPC 7472)
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2
Καμία

1

Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αεροπορικών εταιρειών υπάγονται στην κατηγορία
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, 12.Δ.α) Εξυπηρέτηση εδάφους.
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10. YΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(εκτός των οπτικοακουστικών υπηρεσιών)
A. Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
Για τον τρόπο 1
(περιλαμβανομένων των θεάτρων, των
μουσικών συγκροτημάτων, των τσίρκων BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT,
και των ντισκοτέκ)
LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Χωρίς περιορισμούς
(CPC 9619)
Για τον τρόπο 2
CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς
BG: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από τις υπηρεσίες θεατρικού παραγωγού,
χορωδίας, μουσικού συγκροτήματος και ψυχαγωγικής ορχήστρας (CPC
96191)· τις υπηρεσίες που παρέχονται από συγγραφείς, συνθέτες, γλύπτες,
διασκεδαστές και άλλους μεμονωμένους καλλιτέχνες (CPC 96192)· και τις
βοηθητικές θεατρικές υπηρεσίες (CPC 96193)
EE: Χωρίς περιορισμούς για τις άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας (CPC 96199),
εκτός από τις κινηματογραφικές αίθουσες.
LT, LV: Χωρίς περιορισμούς, εκτός από την εκμετάλλευση
κινηματογραφικών αιθουσών (μέρος της CPC 96199)
Β. Ειδησεογραφικά πρακτορεία και
πρακτορεία τύπου
Για τους τρόπους 1 και 2
(CPC 962)
Καμία
Γ. Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και
άλλες υπηρεσίες πολιτισμού
Για τον τρόπο 1
(CPC 963)
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV,
LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU,
MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
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Δ. Αθλητικές υπηρεσίες
(CPC 9641)

Ε. Υπηρεσίες πάρκων αναψυχής και
παραλιών
(CPC 96491)
11. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Α. Θαλάσσιες μεταφορές
α) Διεθνείς μεταφορές επιβατών

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τους τρόπους 1 και 2
AT: Χωρίς περιορισμούς για υπηρεσίες χιονοδρομικών σχολών και οδηγών
ορειβασίας.
BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 1
CY, EE, HR: Χωρίς περιορισμούς
Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία
Για τους τρόπους 1 και 2
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SE:
Υπηρεσίες μεταφόρτωσης από πλοία feeder κατόπιν έγκρισης.

(CPC 7211 πλην εθνικών θαλάσσιων
1
ενδομεταφορών ).
β) Διεθνείς μεταφορές φορτίου

(CPC 7212 πλην εθνικών
θαλάσσιων ενδομεταφορών30)2
Β. Μεταφορές μέσω εσωτερικών
υδάτινων οδών
α) Μεταφορά επιβατών
(CPC 7221 πλην εθνικών θαλάσσιων
ενδομεταφορών36)

1

2

Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές
συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-ΜάινΔούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε
φορείς που εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια
ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Κανονισμοί για την εφαρμογή
της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και της Σύμβασης
του Βελιγραδίου για τη ναυσιπλοΐα στο Δούναβη.

Με την επιφύλαξη του πεδίου δραστηριοτήτων που μπορούν να θεωρηθούν ως
«ενδομεταφορές» (καμποτάζ) στο πλαίσιο της σχετικής εθνικής νομοθεσίας, ο παρών πίνακας
δεν περιλαμβάνει τις εθνικές ενδομεταφορές, που θεωρείται ότι καλύπτουν τη μεταφορά
επιβατών ή εμπορευμάτων μεταξύ λιμένα ή σημείου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και άλλου λιμένα ή σημείου του ίδιου κράτους μέλους, περιλαμβάνοντας την
υφαλοκρηπίδα όπως προβλέπεται στη σύμβαση των ΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, καθώς
και τις μεταφορές που έχουν αφετηρία και προορισμό τον ίδιο λιμένα ή το ίδιο σημείο που
βρίσκεται σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης από πλοία feeder και η μεταφορά κενού
εξοπλισμού από παρόχους υπηρεσιών διεθνών θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων του
ιδίου κράτους .
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β) Μεταφορά φορτίου

Περιγραφή επιφυλάξεων
AT: Απαιτείται εγγεγραμμένη εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Αυστρία.

(CPC 7222 πλην εθνικών
θαλάσσιων ενδομεταφορών37)

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Χωρίς
περιορισμούς
Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία.

Γ. Σιδηροδρομικές μεταφορές
α) Μεταφορά επιβατών
(CPC 7111)
β) Μεταφορά φορτίου
(CPC 7112)
Δ. Οδικές μεταφορές
α) Μεταφορά επιβατών
(CPC 7121 και CPC 7122)
β) Μεταφορά φορτίου
(CPC 7123, εκτός από μεταφορά
1
αλληλογραφίας για ίδιο λογαριασμό ).
Ε. Μεταφορά άλλων αγαθών με
2
αγωγούς, εκτός από καύσιμα
(CPC 7139)

1

2

Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2
Καμία

Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς.
Για τον τρόπο 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς

Μέρος της CPC 71235, που υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, 2.A.
Ταχυδρομεία και ταχυμεταφορές.
Η μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγεται στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
13.B.
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Περιγραφή επιφυλάξεων

12. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1

Α. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις
θαλάσσιες μεταφορές
α) Υπηρεσίες διακίνησης φορτίου που
μεταφέρεται μέσω θαλάσσης
β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
(μέρος της CPC 742)
γ) Υπηρεσίες εκτελωνισμού
δ) Υπηρεσίες σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης
ε) Υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου
στ) Υπηρεσίες προώθησης φορτίων διά
θαλάσσης
ζ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα
(CPC 7213)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Χωρίς
περιορισμούς για τη ναύλωση σκαφών με πλήρωμα

BG: Χωρίς περιορισμούς
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες
φύλαξης και αποθήκευσης

περιορισμούς, εκτός από στ) υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών

η) Ώθηση και ρυμούλκηση
(CPC 7214)

HR: Xωρίς

θ) Υπηρεσίες υποστήριξης για τη
θαλάσσια μεταφορά
(μέρος της CPC 745)
ι) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές
υπηρεσίες
(μέρος της CPC 749)

1

Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς για τη διακίνηση θαλάσσιου φορτίου, τις
υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης, τις υπηρεσίες εκτελωνισμού και τις
υπηρεσίες σταθμού εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης.

Για τον τρόπο 2:
Καμία

Δεν περιλαμβάνονται η συντήρηση και η επισκευή μεταφορικού εξοπλισμού, που υπάγονται
στην κατηγορία ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, 1.στ.l) 1 έως 1.ΣΤ.l) 4.
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Περιγραφή επιφυλάξεων

Β. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις
μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων
οδών
α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου
(μέρος της CPC 741)
β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
(μέρος της CPC 742)
γ) Υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών
(μέρος της CPC 748)
δ) Ναύλωση σκαφών με πλήρωμα

Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές
συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-ΜάινΔούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε
φορείς που εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια
ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Κανονισμοί για την εφαρμογή
της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο.
EΕ: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης
HR: Xωρίς περιορισμούς, εκτός από γ) υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών
Για τον τρόπο 1

(CPC 7223)
ε) Υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης
(CPC 7224)
στ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των
μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων
οδών
(μέρος της CPC 745)
ζ) Άλλες υποστηρικτικές και βοηθητικές
υπηρεσίες
(μέρος της CPC 749)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Χωρίς
περιορισμούς για τη ναύλωση σκαφών με πλήρωμα
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Περιγραφή επιφυλάξεων

Γ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις
σιδηροδρομικές μεταφορές
α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου
(μέρος της CPC 741)

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
(μέρος της CPC 742)

Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης
HR: Xωρίς περιορισμούς, εκτός από στ) υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών.
Για τον τρόπο 2
Καμία

γ) Υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών
(μέρος της CPC 748)
δ) Υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης
(CPC 7113)
ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των
σιδηροδρομικών μεταφορών
(CPC 743)
στ) Άλλες υποστηρικτικές και
βοηθητικές υπηρεσίες
(μέρος της CPC 749)

EU/UA/Παράρτημα XVI-B/el 37

6563

Τομέας ή υποτομέας

Περιγραφή επιφυλάξεων

Δ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις
οδικές μεταφορές
α) Υπηρεσίες χειρισμού φορτίου
(μέρος της CPC 741)
β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης

(μέρος της CPC 742)
γ) Υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών
(μέρος της CPC 748)
δ) Ναύλωση επαγγελματικών οδικών
οχημάτων με χειριστές
(CPC 7124)
ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των
οδικών μεταφορών
(CPC 744)
στ) Άλλες υποστηρικτικές και
βοηθητικές υπηρεσίες
(μέρος της CPC 749)
Δ. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τις
εναέριες μεταφορές
α) Εξυπηρέτηση εδάφους
(περιλαμβανομένης της τροφοδοσίας)

Για τον τρόπο 1
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Χωρίς
περιορισμούς για την εκμίσθωση εμπορικών οδικών οχημάτων με οδηγό
HR: Xωρίς περιορισμούς, εκτός από γ) υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών και στ) υποστηρικτικές υπηρεσίες των οδικών
μεταφορών για τις οποίες απαιτείται άδεια.
Για τον τρόπο 2
Καμία

β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
(μέρος της CPC 742)

Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις υπηρεσίες τροφοδοσίας.
Για τον τρόπο 2
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: Χωρίς περιορισμούς.
Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία.
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γ) Υπηρεσίες πρακτορείου
εμπορευματικών μεταφορών
(μέρος της CPC 748)
δ) Ενοικίαση αεροσκαφών με πλήρωμα
(CPC 734)

ε) Πωλήσεις και εμπορία
στ) Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων

1

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία
Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Τα αεροσκάφη που χρησιμοποιούνται από αερομεταφορείς της Ένωσης
πρέπει να είναι νηολογημένα στα κράτη μέλη που χορηγούν την άδεια στον
αερομεταφορέα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για την καταχώρισή του στο νηολόγιο, το αεροσκάφος ενδέχεται να
απαιτείται να ανήκει είτε σε φυσικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα
κριτήρια ιθαγένειας είτε σε νομικό πρόσωπο που πληροί συγκεκριμένα
κριτήρια ως προς την κατοχή του κεφαλαίου και τον έλεγχο.
Κατ’εξαίρεση, αλλοδαπός αερομεταφορέας μπορεί να εκναυλώσει
αεροσκάφος νηολογημένο εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε
αερομεταφορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτω από ορισμένες συνθήκες,
για τις έκτακτες ανάγκες, τις εποχικές ανάγκες και για την αντιμετώπιση
λειτουργικών δυσκολιών που δεν μπορούν να ικανοποιηθούν και να
αντιμετωπιστούν εύλογα μέσω της ναύλωσης αεροσκάφους νηολογημένου
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την προϋπόθεση το κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγεί την άδεια στον αερομεταφορέα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσει έγκριση περιορισμένης διάρκειας.
Για τους τρόπους 1 και 2
EΕ: Όταν δεν παρέχεται στους αερομεταφορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1
ισοδύναμη μεταχείριση με αυτή που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
από παρόχους υπηρεσιών ΗΣΚ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όταν δεν
παρέχεται στους παρόχους υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ισοδύναμη μεταχείριση με αυτή που παρέχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από
αερομεταφορείς τρίτων χωρών, μπορούν να ληφθούν μέτρα για την ίση
μεταχείριση των αερομεταφορέων τρίτων χωρών από τους παρόχους
υπηρεσιών ΗΣΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, αντίστοιχα, των παρόχων
υπηρεσιών ΗΣΚ τρίτων χωρών από τους αερομεταφορείς στην Ευρωπαϊκή
Ένωση.

Ως «ισοδύναμη μεταχείριση» νοείται η μη διακριτική μεταχείριση αερομεταφορέων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των παρόχων υπηρεσιών ΗΣΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
EU/UA/Παράρτημα XVI-B/el 39

6565

Τομέας ή υποτομέας
ζ) Διαχείριση αερολιμένα

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία

Ε. Υπηρεσίες βοηθητικές προς τη
μεταφορά άλλων αγαθών με αγωγούς,
1
εκτός από καύσιμα
α) Φύλαξη και αποθήκευση αγαθών που
μεταφέρονται με αγωγούς, εκτός από
καύσιμα
(μέρος της CPC 742)

Για τον τρόπο 1:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία

13. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Παροχή υπηρεσίας συνδυασμένων
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: Καμία, με την
μεταφορών
επιφύλαξη των περιορισμών που αναγράφονται στον κατάλογο των
δεσμεύσεων και αφορούν οποιονδήποτε τρόπο μεταφοράς.
AT, BG, CY, CZ, EE, ΗR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: Χωρίς
περιορισμούς.

1

Οι βοηθητικές υπηρεσίες προς τη μεταφορά καυσίμων με αγωγούς υπάγονται στην κατηγορία
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 13.Γ.
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14. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Α. Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τους τρόπους 1 και 2

1

Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς.

(CPC 883)
Β. Μεταφορά καυσίμων με αγωγούς
(CPC 7131)

Γ. Φύλαξη και αποθήκευση καυσίμων
που μεταφέρονται με αγωγούς
(μέρος της CPC 742)
Δ. Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου
στερεών, υγρών και αέριων καυσίμων
και συναφών προϊόντων
(CPC 62271)
και υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου
ηλεκτρικού ρεύματος, ατμού και ζεστού
νερού

1

Για τον τρόπο 2:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 1:
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT,
NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς για το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος,
ατμού και ζεστού νερού
Για τον τρόπο 2

Καμία

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης:
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα εξόρυξης, προετοιμασία χερσαίων εργοταξίων,
εγκατάσταση χερσαίων γεωτρύπανων, γεώτρηση, διατρητικές κεφαλές, σωληνώσεις και
αγωγοί γεωτρήσεων, προμήθεια λάσπης, έλεγχος στερεών, αλίευση και ειδικές εργασίες στον
πυθμένα της γεώτρησης, γεωλογία γεωτρήσεων και έλεγχος διάτρησης, πυρηνοληψία, δοκιμή
γεωτρήσεων, συρματόσκοινα, προμήθεια και εισπίεση ρευστών πλήρωσης (άλμες),
προμήθεια και εγκατάσταση διατάξεων πλήρωσης, τσιμέντωση (με αντλίες πιέσεως),
υπηρεσίες διέγερσης (ρωγμάτωση, οξίνιση και άντληση υπό πίεση), συντήρηση και
επιδιόρθωση παραγωγικής γεώτρησης, σφράγισμα και εγκατάλειψη γεωτρήσεων.
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Τομέας ή υποτομέας
Ε. Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης
(CPC 613)

ΣΤ. Λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε
φιάλες, άνθρακα και καυσόξυλων
(CPC 63297)

και λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού
ρεύματος, αερίου (όχι σε φιάλες), ατμού
και ζεστού νερού
Ζ. Υπηρεσίες συναφείς προς τη διανομή
ενέργειας

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς για λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου
(όχι σε φιάλες), ατμού και ζεστού νερού
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK,
UK: Για το λιανικό εμπόριο μαζούτ, αερίου σε φιάλες, άνθρακα και
καυσόξυλων, χωρίς περιορισμούς εκτός από τις ταχυδρομικές παραγγελίες,
όπου: καμία.
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τις συμβουλευτικές υπηρεσίες, όπου:
καμία επιφύλαξη

Για τον τρόπο 2
Καμία
15. ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Στεγνοκαθαριστήρια
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
(CPC 9701)
Για τον τρόπο 2
Καμία
β) Υπηρεσίες κομμωτηρίου
Για τον τρόπο 1:
(CPC 97021)
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία.
(CPC 887)
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Τομέας ή υποτομέας
γ) Υπηρεσίες αισθητικής και υπηρεσίες
περιποίησης των νυχιών
(CPC 97022)
δ) Άλλες υπηρεσίες αισθητικού π.δ.κ.α.
(CPC 97029)
ε) Λουτρά και μη θεραπευτικά μασάζ,
εφόσον παρέχονται για λόγους ευεξίας
και χαλάρωσης και όχι για ιατρικούς
1
λόγους ή λόγους αποκατάστασης
(CPC έκδοση 1.0 97230)
ζ) Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακών
συνδέσεων (CPC 7543)

Περιγραφή επιφυλάξεων
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τον τρόπο 1:
EΕ: Χωρίς περιορισμούς
Για τον τρόπο 2
Καμία
Για τους τρόπους 1 και 2
Καμία

________________________

1

Τα θεραπευτικά μασάζ και οι λουτροθεραπείες υπάγονται στις κατηγορίες 1.A.η) Άσκηση ιατρικού επαγγέλματος, 1.A.ι) 2 Υπηρεσίες
νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών και λοιπού παραϊατρικού προσωπικού, καθώς και υπηρεσίες υγείας (8.A και 8.Γ).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Γ του κεφαλαίου 6
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

1.

Στον κατάλογο επιφυλάξεων που ακολουθεί, παρατίθενται οι τομείς υπηρεσιών που

ελευθερώνονται δυνάμει των άρθρων 101 παράγραφος 2 και 102 παράγραφος 2 της συμφωνίας, για
τους οποίους ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους
ανεξάρτητους επαγγελματίες, και προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι περιορισμοί.

2.

Ο κατάλογος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

α)

στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο έχουν εφαρμογή οι
περιορισμοί· και

β)

στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύοντες περιορισμοί.

Το συμβαλλόμενο μέρος ΕΕ δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για τους συμβασιούχους παρόχους
υπηρεσιών και για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες για κανέναν τομέα υπηρεσιών εκτός από
εκείνους που αναφέρονται ρητώς στη συνέχεια.
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3.

Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων:

α)

ο όρος «CPC» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων, όπως καταρτίστηκε από τη
Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά M, αριθ. 77, CPC
prov, 1991· και

β)

ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων όπως
καταρτίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά
M, αριθ. 77, CPC ver 1.0, 1998.

4.

Οι δεσμεύσεις για τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους

επαγγελματίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής
παρουσίας τους είναι η παρεμβολή ή ο με άλλο τρόπο επηρεασμός της έκβασης διαφορών ή
διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας.

5.

Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα

τυπικά προσόντα και διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης,
όταν δεν συνιστούν περιορισμό κατά την έννοια των άρθρων 101 παράγραφος 2 και 102
παράγραφος 2 (ΣΠΥ και ΑΕ). Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, ανάγκη
αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα, ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκριμένες
εξετάσεις, περιλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, ανάγκη σύστασης νόμιμης έδρας στην
επικράτεια στην οποία ασκείται η οικονομική δραστηριότητα), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται
στον κατάλογο, ισχύουν ούτως ή άλλως για τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους
ανεξάρτητους επαγγελματίες της Ουκρανίας.

6.

Ο παρακάτω πίνακας δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που

χορηγούνται από συμβαλλόμενο μέρος.
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7.

Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν θίγει την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και αποκλειστικών

δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, όπως περιγράφονται από την Ουκρανία στον πίνακά της
(Παράρτημα XVI-Δ ή Παράρτημα XVI-Ε) στο έκτο κεφάλαιο (εγκατάσταση, εμπορικές
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας
συμφωνίας.

8.

Στους τομείς στους οποίους εφαρμόζεται εξέταση των οικονομικών αναγκών, τα βασικά

κριτήρια θα είναι η εκτίμηση της κατάστασης της αντίστοιχης αγοράς στο κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην περιφέρεια στην οποία πρόκειται να παρέχεται η υπηρεσία,
συνεκτιμώντας μεταξύ άλλων το πλήθος των υπαρχόντων παρόχων υπηρεσιών και τον αντίκτυπο
σε αυτούς.

9.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν

αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.
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10.

Οι ακόλουθες συντομογραφίες χρησιμοποιούνται στον κατάλογο που ακολουθεί:

AT

Αυστρία

BE

Βέλγιο

BG

Βουλγαρία

CY

Κύπρος

CZ

Τσεχική Δημοκρατία

DE

Γερμανία

DK

Δανία

EU

Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων όλων των
κρατών μελών της

ES

Ισπανία

EE

Εσθονία

FI

Φινλανδία

FR

Γαλλία

EL

Ελλάδα

HR

Κροατία

HU

Ουγγαρία

IE

Ιρλανδία

IT

Ιταλία

LV

Λετονία

LT

Λιθουανία

LU

Λουξεμβούργο

MT

Μάλτα

NL

Κάτω Χώρες

PL

Πολωνία

PT

Πορτογαλία

RO

Ρουμανία

SK

Σλοβακική Δημοκρατία

SI

Σλοβενία

SE

Σουηδία

UK

Ηνωμένο Βασίλειο
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Τομέας ή υποτομέας
ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ

Περιγραφή επιφυλάξεων
Μεταβατικές περίοδοι
BG και RO: Οι δεσμεύσεις τίθενται σε ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2014.
Αναγνώριση

Παροχή νομικών συμβουλών σε
θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου και
αλλοδαπών δικαίων (δηλ. δικαίων
κρατών που δεν είναι μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης)
2
(μέρος της CPC 861)

1

2

EΕ: Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμοιβαία αναγνώριση
διπλωμάτων ισχύουν μόνον για πολίτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Το δικαίωμα άσκησης κλειστού επαγγέλματος σε κάποιο κράτος
μέλος δεν παρέχει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε άλλο κράτος
1
μέλος.
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: Καμία.
BE, ES, ΗR, IT, EL: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΣΠΥ.
BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: Εξέταση οικονομικών
αναγκών.
DK: Η παροχή νομικών συμβουλών περιορίζεται στους δικηγόρους με
άδεια άσκησης του επαγγέλματος στη Δανία. Η άδεια άσκησης δικηγορίας
στη Δανία προϋποθέτει εξέταση στην εθνική νομοθεσία.
FR: Απαιτείται (απλουστευμένη) εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως
πλήρες μέλος κατόπιν δοκιμασίας. Η πρόσβαση των νομικών στο
επάγγελμα «avocat auprès de la Cour de Cassation» (δικηγόρος του
Ανωτάτου Δικαστηρίου) και «avocat auprès du Conseil d’Etat»
(δικηγόρος του Συμβουλίου της Επικρατείας) υπόκειται σε ποσοστώσεις
και σε προϋπόθεση ιθαγένειας.
HR: Η εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο ως πλήρες μέλος, η οποία
απαιτείται για υπηρεσίες νομικής εκπροσώπησης, υπόκειται σε
προϋπόθεση ιθαγένειας, καθώς και σε απαιτήσεις μόνιμης κατοικίας.

Προκειμένου υπήκοοι τρίτων χωρών να αποκτήσουν αναγνώριση των τυπικών προσόντων
τους με ισχύ σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, απαιτείται συμφωνία αμοιβαίας
αναγνώρισης, της οποίας η διαπραγμάτευση γίνεται στο πλαίσιο που ορίζεται στο άρθρο 18
της συμφωνίας.
Η παροχή νομικών υπηρεσιών, όπως και η παροχή άλλων υπηρεσιών, υπόκειται σε
απαιτήσεις αδειοδότησης και διαδικασίες που ισχύουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για δικηγόρους που παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε θέματα δημόσιου διεθνούς
δικαίου και αλλοδαπών δικαίων, οι ανωτέρω απαιτήσεις μπορεί μεταξύ άλλων να
συνεπάγονται συμμόρφωση με τους κατά τόπους κώδικες δεοντολογίας, χρήση του τίτλου
της χώρας προέλευσης (εκτός εάν αποκτηθεί αναγνώριση με τον τίτλο της χώρας υποδοχής),
απαιτήσεις ασφάλισης, απλή εγγραφή στον δικηγορικό σύλλογο της χώρας υποδοχής ή
απλουστευμένη εξέταση για την εγγραφή στον σύλλογο της χώρας υποδοχής και νόμιμη ή
επαγγελματική έδρα στη χώρα υποδοχής.
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Τομέας ή υποτομέας
Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης
βιβλίων
(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες
ελέγχου», CPC 86213, CPC 86219 και
CPC 86220)

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών
συμβουλών
1
(CPC 863)

Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
και
Υπηρεσίες πολεοδομίας και
αρχιτεκτονικής τοπίου
(CPC 8671 και CPC 8674)

1

Περιγραφή επιφυλάξεων
BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK : Καμία.
AT: Ο εργοδότης πρέπει να είναι μέλος του σχετικού επαγγελματικού
οργανισμού στη χώρα του, εφόσον υπάρχει τέτοιος οργανισμός.
FR: Απαίτηση άδειας. Η παροχή υπηρεσιών λογιστικής και τήρησης
βιβλίων επιτρέπεται με απόφαση του υπουργού Οικονομίας, Οικονομικών
και Βιομηχανίας, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Εξωτερικών.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
HR: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας.
BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Καμία.
AT: Ο εργοδότης πρέπει να είναι μέλος του σχετικού επαγγελματικού
οργανισμού στη χώρα του, εφόσον υπάρχει τέτοιος οργανισμός.
Προϋπόθεση ιθαγένειας για εκπροσώπηση ενώπιον των αρμόδιων αρχών.
BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
CY: Χωρίς περιορισμούς για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.
PT: Χωρίς περιορισμούς.
HR, HU: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας.
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
BE, ES, HR, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΣΠΥ.
FI: Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν τις
εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
AT: Μόνον υπηρεσίες σχεδιασμού, όπου: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
HR, HU, SK: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας.

Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα
δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων.
EU/UA/Παράρτημα XVI-Γ/el 6

6575

Τομέας ή υποτομέας
Υπηρεσίες μηχανικού
και
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών
(CPC 8672 και CPC 8673)

Περιγραφή επιφυλάξεων
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
BE, ES, HR, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΣΠΥ.
FI: Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να αποδείξουν ότι κατέχουν τις
εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται για την παροχή της
συγκεκριμένης υπηρεσίας.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
AT: Μόνον υπηρεσίες σχεδιασμού, όπου: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
HR, HU: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας.

Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς
υπηρεσίες
(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Καμία.
ES, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΣΠΥ.
BE: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
HR: Aπαίτηση κατοικίας για ΣΠΥ. Χωρίς περιορισμούς για ΑΕ.
EU, εκτός BE, UK: Απαιτείται σύμβαση υποδοχής με εγκεκριμένο
2
ερευνητικό οργανισμό .
CZ, DK, SK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών.
BE, UK: Χωρίς περιορισμούς.
HR: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας.
BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK :
Καμία.
AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
.

Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(CPC 851, 852 εκτός από υπηρεσίες
1
ψυχολόγων , 853)
Διαφήμιση
(CPC 871)

1

2

Μέρος της CPC 85201, που υπάγεται στην κατηγορία Άσκηση ιατρικού και οδοντιατρικού
επαγγέλματος.
Για όλα τα κράτη μέλη, εκτός της Δανίας, η έγκριση του ερευνητικού οργανισμού και η
σύμβαση υποδοχής πρέπει να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στην οδηγία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2005/71/EΚ.
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Τομέας ή υποτομέας
Yπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων
(CPC 865)

Υπηρεσίες συναφείς προς τις
υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων
(CPC 866)

Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
ανάλυσης
(CPC 8676)

Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και
τεχνικών συμβουλών
(CPC 8675)

Συντήρηση και επισκευή πλοίων
(μέρος της CPC 8868)

Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
σιδηροδρομικών μεταφορών
(μέρος της CPC 8868)

Περιγραφή επιφυλάξεων
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
ES, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
BE, HR: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
.
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
BE, ES, HR, IT: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
HU: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, εκτός από υπηρεσίες διαιτησίας
και επιδιαιτησίας (CPC 86602), όπου: Χωρίς περιορισμούς.
.
BE, DE, EE, EL, ES, FR, ΗR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Καμία.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Εξέταση
των οικονομικών αναγκών.
.
BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK : Καμία.
AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK:
Εξέταση των οικονομικών αναγκών.
DE: Χωρίς περιορισμούς για τοπογράφους που έχουν διοριστεί ως
πραγματογνώμονες.
FR: Χωρίς περιορισμούς για «τοπογραφική αποτύπωση» με σκοπό τη
σύσταση εμπράγματων δικαιωμάτων ή την εφαρμογή της χωροταξικής
νομοθεσίας.
BG: Χωρίς περιορισμούς.
.
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Καμία.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
SK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών.
UK: Χωρίς περιορισμούς.
.
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE :
Καμία.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
UK: Χωρίς περιορισμούς.
.
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Τομέας ή υποτομέας
Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων,
μοτοσυκλετών, μηχανοκίνητων
έλκηθρων και εξοπλισμού οδικών
μεταφορών
(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της CPC
8867 και μέρος της CPC 8868)
Συντήρηση και επισκευή αεροσκαφών
και μερών αυτών
(μέρος της CPC 8868)
Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών
προϊόντων, μηχανών (εκτός από
μηχανές γραφείου), εξοπλισμού (εκτός
από εξοπλισμό γραφείου και
μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών
1
προσωπικής και οικιακής χρήσης
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC
8862, CPC 8864, CPC 8865 και CPC
8866)
Μετάφραση
(CPC 87905, εκτός από επίσημες ή
πιστοποιημένες υπηρεσίες)

Διερευνητικές εργασίες του χώρου των
εργοταξίων
(CPC 5111)

Περιβαλλoντικές υπηρεσίες
(CPC 94012, CPC 9402, CPC 9403,
CPC 94043, μέρος της CPC 940604,
CPC 9405, μέρος της CPC 9406, CPC
9409)

1

2
3
4

Περιγραφή επιφυλάξεων
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Καμία.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
UK: Χωρίς περιορισμούς.

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE:
Καμία.
AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
UK: Χωρίς περιορισμούς..
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK:
Καμία.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
BE, ES, IT, EL: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΑΕ.
CY, LV: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για ΣΠΥ.
AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
HR: Χωρίς περιορισμούς για ΑΕ.
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK:
Καμία.
AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
.
BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Καμία.
AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Εξέταση των
οικονομικών αναγκών.
.

Η συντήρηση και επισκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των
υπολογιστών (CPC 845) υπάγεται στην κατηγορία Υπηρεσίες πληροφορικής.
Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αποχέτευσης.
Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων.
Αντιστοιχεί σε μέρος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και του τοπίου.
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Τομέας ή υποτομέας
Ταξιδιωτικά πρακτορεία και
επιχειρήσεις οργανωμένων εκδρομών
(περιλαμβανομένων των αρχηγών
εκδρομών1)
(CPC 7471)

Υπηρεσίες ψυχαγωγίας εκτός των
οπτικοακουστικών υπηρεσιών
(περιλαμβανομένων των θεάτρων, των
μουσικών συγκροτημάτων, των
τσίρκων και των ντισκοτέκ)
(CPC 9619)

Περιγραφή επιφυλάξεων
AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Καμία.
DK: Εξέταση των οικονομικών αναγκών, με εξαίρεση ΣΠΥ των οποίων η
παραμονή δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
IE: Χωρίς περιορισμούς εκτός από τους αρχηγούς εκδρομών.
BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Εξέταση των οικονομικών
αναγκών.
BE, CY: Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση τους αρχηγούς εκδρομών
(άτομα που έχουν αναλάβει να συνοδεύουν τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα
εκδρομέων, χωρίς να κάνουν ξεναγήσεις σε συγκεκριμένους τόπους
HR: Απαίτηση μόνιμης κατοικίας. UK: Χωρίς περιορισμούς.
AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL,
PL, PT, RO, SK, SE: Ενδέχεται να απαιτούνται υψηλού επιπέδου τυπικά
προσόντα2. Εξέταση οικονομικών αναγκών.
SΙ: Διάρκεια παραμονής μέχρι 7 ημέρες ανά εκδήλωση. Για τσίρκα και
λούνα παρκ, η διάρκεια παραμονής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30 ημέρες
ανά ημερολογιακό έτος.
FR: Χωρίς περιορισμούς για τους ΣΠΥ, εκτός εάν:
-Οι καλλιτέχνες έχουν συνάψει σύμβαση εργασίας με εξουσιοδοτημένη
επιχείρηση ψυχαγωγίας.
- Η άδεια εργασίας εκδίδεται για περίοδο που δεν υπερβαίνει τους εννέα
μήνες και μπορεί να ανανεωθεί για άλλους τρεις μήνες.
- Απαιτείται συμμόρφωση με εξέταση των οικονομικών αναγκών. Βασικά
κριτήρια: εκτίμηση της κατάστασης της αγοράς εργασίας στον οικείο τομέα
δραστηριότητας στη γεωγραφική περιοχή στην οποία πρόκειται να
παρασχεθεί η υπηρεσία.
- Η επιχείρηση ψυχαγωγίας οφείλει να καταβάλει φόρο στο «Office Français
de l'Immigration et de l'Intégration» (Γαλλική Υπηρεσία Μετανάστευσης
και Κοινωνικής Ένταξης).
CY: Εξέταση των οικονομικών αναγκών για τις υπηρεσίες μουσικών
συγκροτημάτων και ντισκοτέκ.
BE, UK: Χωρίς περιορισμούς.
.

________________________

1

2

Πάροχοι υπηρεσιών των οποίων καθήκον είναι να συνοδεύουν τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα
εκδρομέων, χωρίς να κάνουν ξεναγήσεις σε συγκεκριμένους χώρους.
Σε περίπτωση κατά την οποία τα τυπικά προσόντα δεν έχουν αποκτηθεί στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και στα κράτη μέλη της, το κράτος μέλος μπορεί να αξιολογήσει κατά πόσον είναι
ισότιμα με αυτά που απαιτούνται στην επικράτειά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-Δ του κεφαλαίου 6
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(Βάσει του άρθρου 88 παράγραφος 1)

Κυριότητα γης
Οι αλλοδαποί πολίτες και οι ανιθαγενείς δεν έχουν δικαίωμα απόκτησης κυριότητας γεωργικών
εκτάσεων. Οι αλλοδαποί πολίτες και οι ανιθαγενείς δεν έχουν δικαίωμα δωρεάν απόκτησης των
αγροτεμαχίων που αποτελούν κρατική ή δημοτική περιουσία ούτε δικαίωμα ιδιωτικοποίησης των
αγροτεμαχίων που τους είχαν παρασχεθεί προηγουμένως για χρήση.
Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα μπορούν να αποκτήσουν δικαιώματα κυριότητας μόνο για
αγροτεμάχια μη γεωργικής χρήσης στις εκτάσεις των κατοικημένων περιοχών, όταν πρόκειται για
απόκτηση ακινήτων που συνδέονται με επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία ασκείται στην
Ουκρανία, και εκτός των κατοικημένων περιοχών, όταν πρόκειται για απόκτηση ακινήτων.
Δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη μίσθωση γης από αλλοδαπούς και από αλλοδαπά νομικά
πρόσωπα.
Για την απόκτηση, την αγορά, καθώς και τη μίσθωση ή χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου από
αλλοδαπά φυσικά και νομικά πρόσωπα ενδέχεται να απαιτείται η χορήγηση άδειας.
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Δασοκομία
Τα δάση μπορούν να ανήκουν στην κυριότητα μόνο ουκρανών πολιτών και ουκρανικών νομικών
προσώπων.
Η απόκτηση κρατικών περιουσιακών στοιχείων
Εταιρείες και κρατικοί φορείς που ανήκουν στο κράτος κατά περισσότερο από 25% δεν επιτρέπεται
να συμμετέχουν στην ιδιωτικοποίηση ουκρανικών επιχειρήσεων.
Αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή υδρογονανθράκων
Η εγκατάσταση γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 279 [για την αναζήτηση, εξερεύνηση και παραγωγή
υδρογονανθράκων του κεφαλαίου 11 (Ενέργεια που συνδέεται με το εμπόριο)] του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας.
Υπηρεσίες συμβολαιογράφου
Μόνον ουκρανοί πολίτες επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες συμβολαιογράφου.
Ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες
Επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας. Οι αλλοδαποί
πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να μιλούν ουκρανικά.

EU/UA/Παράρτημα XVI-Δ/el 2

6581

Ιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και παραϊατρικό
προσωπικό
Επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας. Οι αλλοδαποί
πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να μιλούν ουκρανικά.
Υπηρεσίες ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών επίδοσης
αλληλογραφίας)1
Δεν υφίστανται υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης για συνήθεις επιστολές2 που ζυγίζουν λιγότερο
από 50 γραμμάρια και για ταχυδρομικές κάρτες.
Ενδέχεται να απαιτείται έκδοση άδειας για τα ακόλουθα:
і)

Διακίνηση γραπτής επικοινωνίας με συγκεκριμένο παραλήπτη, σε οποιοδήποτε είδος φυσικού
μέσου3, όπου περιλαμβάνονται τα εξής:

1

2

3

-

Υβριδική ταχυδρομική υπηρεσία

-

Διαφημιστικό ταχυδρομείο

Η δέσμευση για τις υπηρεσίες ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών καθώς και επίδοσης
αλληλογραφίας ισχύει για τις εμπορικές επιχειρήσεις κάθε μορφής ιδιοκτησίας, τόσο
ιδιωτικής όσο και κρατικής.
Συνήθης παράδοση αλληλογραφίας που αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίου ή
ταχυδρομικού καταστήματος και παραδίδεται σε γραμματοκιβώτιο στην αναγραφόμενη
διεύθυνση χωρίς απόδειξη.
Π.χ. επιστολή, ταχυδρομική κάρτα.
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іі)

Διακίνηση δεμάτων και πακέτων με συγκεκριμένο παραλήπτη1

ііі)

Διακίνηση εντύπων με συγκεκριμένο παραλήπτη2

iv)

Διακίνηση των αντικειμένων που αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i) έως iii) ως
συστημένων επιστολών ή αποστολών με δηλωμένη αξία,

-

για τα οποία ισχύει γενική υποχρέωση καθολικής υπηρεσίας.

Οι εν λόγω άδειες μπορεί να υπόκεινται σε συγκεκριμένες υποχρεώσεις παροχής καθολικής
υπηρεσίας και/ή χρηματοδοτικής εισφοράς σε ταμείο αποζημιώσεων.
Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, μόνον ουκρανός υπήκοος μπορεί να προΐσταται
εκπαιδευτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως μορφής ιδιοκτησίας.
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Η συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους χρεογράφων, συμπεριλαμβανομένης της αναδοχής και της
διάθεσης (στο κοινό ή σε ιδιώτες) και η παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με τις σχετικές
εκδόσεις μπορούν να διεξαχθούν μόνον από νομικά πρόσωπα που ασχολούνται αποκλειστικά με
την έκδοση χρεογράφων και από τράπεζες.

1
2

Συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία και οι κατάλογοι στον υποτομέα αυτό.
Επιθεωρήσεις, εφημερίδες και περιοδικά.
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Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής μέριμνας
Επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται βάσει της ουκρανικής νομοθεσίας για την παροχή
νοσοκομειακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διοίκησης νοσοκομείου και
άλλων υπηρεσιών υγείας.
Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού
Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους όσον
αφορά την πρόσβαση σε επιδοτήσεις για την εκμετάλλευση κινηματογραφικών αιθουσών.
Οι ξένες επενδύσεις για παρόχους υπηρεσιών ειδησεογραφικών πρακτορείων περιορίζονται στο
35%.
Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών1
Καμία υποχρέωση εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτουςγια τις εθνικές
ενδομεταφορές (καμποτάζ). Βάσει των μέτρων που απορρέουν από τις υπάρχουσες ή μελλοντικές
συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση στις εσωτερικές υδάτινες οδούς (περιλαμβανομένων των
συμφωνιών μετά τη σύνδεση Ρήνου-Μάιν-Δούναβη), ορισμένα δικαιώματα διέλευσης ανήκουν
αποκλειστικά σε φορείς που εδρεύουν στις ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα κριτήρια
ιθαγένειας όσον αφορά τους ιδιοκτήτες τους. Διέπονται από τους κανονισμούς για την εφαρμογή
της Σύμβασης του Μανχάιμ για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο.

1

Συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών βοηθητικών προς τις μεταφορές μέσω εσωτερικών
υδάτινων οδών.
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Υπηρεσίες αερομεταφορών
Καμία υποχρέωση εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για τις
εσωτερικές και τις διεθνείς υπηρεσίες αερομεταφορών, τακτικές και έκτακτες, και για τις υπηρεσίες
που συνδέονται άμεσα με την άσκηση δικαιωμάτων κυκλοφορίας, εκτός των υπηρεσιών επισκευής
και συντήρησης αεροσκαφών, πώλησης και εμπορικής προώθησης υπηρεσιών αερομεταφορών,
υπηρεσιών ΗΣΚ και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών των υπηρεσιών αερομεταφορών, όπως είναι οι
υπηρεσίες εξυπηρέτησης εδάφους, οι υπηρεσίες ενοικίασης αεροσκαφών με πλήρωμα και οι
υπηρεσίες διαχείρισης αερολιμένων. Οι όροι αμοιβαίας πρόσβασης στην αγορά των εναέριων
μεταφορών καθορίζονται με συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της,
αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, για τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού εναέριου χώρου.
Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
Δεν ισχύουν υποχρεώσεις εθνικής μεταχείρισης και μεταχείρισης πλέον ευνοούμενου κράτους για τις
μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων, εκτός από τη μεταχείριση που ορίζεται στο άρθρο 136 του
κεφαλαίου 6 (εγκατάσταση, εμπορικές συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό
εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.
Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
Οι οργανισμοί μεταφορών επιβατών και εμπορευμάτων καταχωρίζονται ως νομικά πρόσωπα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-E

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-E του κεφαλαίου 6
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(βάσει του άρθρου 95)

I.
1.
α)
-

-

-

-

-

-

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Επαγγελματικές υπηρεσίες
Νομικές υπηρεσίες
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
και νομικής εκπροσώπησης στον τομέα
του ποινικού δικαίου
(CPC 86111)
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
και νομικής εκπροσώπησης σε
διαδικασίες ενώπιον τακτικών
δικαστηρίων, όσον αφορά διάφορους
τομείς του δικαίου εκτός του ποινικού
δικαίου
(CPC 86119)
Υπηρεσίες παροχής νομικών συμβουλών
και νομικής εκπροσώπησης σε νομικές
διαδικασίες
(CPC 8612) (CPC 86120)
Υπηρεσίες νομικής τεκμηρίωσης και
πιστοποίησης
(CPC 8613)
(СPC 86130)
Άλλες υπηρεσίες παροχής νομικών
συμβουλών και νομικών πληροφοριών,
εκτός των υπηρεσιών συμβολαιογράφου
(CPC 8619) (CPC 86190)
Παροχή συμβουλών για το εθνικό
δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο
τρίτων χωρών
(μέρος της CPC 861)

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
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-

Υπηρεσίες συμβολαιογράφου

β) Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης
λογιστικών βιβλίων
[CPC 862 (εκτός από τη CPC 86211)]
- Υπηρεσίες ελέγχου
(CPC 86211)

γ) Φορολογικές υπηρεσίες
(CPC 863)
δ) Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
(CPC 8671)
ε) Υπηρεσίες μηχανικού
(CPC 8672)
στ) Ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικών
(CPC 8673)
ζ) Υπηρεσίες πολεοδομίας και
αρχιτεκτονικής τοπίου
(CPC 8674)
η) Ιατρικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες
(CPC 9312)
i) Κτηνιατρικές υπηρεσίες
(CPC 932)
ι) Ιδιωτικές υπηρεσίες που παρέχονται από
μαίες, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές και
παραϊατρικό προσωπικό
(μέρος της CPC 93191)

1) Μόνον ουκρανοί πολίτες επιτρέπεται να
παρέχουν υπηρεσίες συμβολαιογράφου.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία, με την εξαίρεση ότι οι επίσημες
εκθέσεις ελέγχου πρέπει να
επικυρώνονται από ελεγκτή ή ελεγκτικό
γραφείο της Ουκρανίας.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Χωρίς περιορισμούς.
Καμία.

2. Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες
α) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε
1) Καμία.
θέματα εγκατάστασης υλισμικού
2) Καμία.
πληροφορικής
(CPC 841)
β) Υπηρεσίες εφαρμογής λογισμικού
1) Καμία.
(CPC 842)
2) Καμία.
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γ) Υπηρεσίες επεξεργασίας δεδομένων
(CPC 843)
δ) Υπηρεσίες βάσεων δεδομένων
(CPC 844)
στ) Άλλες υπηρεσίες πληροφορικής:
- Υπηρεσίες συντήρησης και
επισκευής μηχανημάτων και
εξοπλισμού γραφείου,
συμπεριλαμβανομένων των
ηλεκτρονικών υπολογιστών
(CPC 845)
- Υπηρεσίες προετοιμασίας
δεδομένων
(CPC 849)
3. Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
α) Υπηρεσίες E&A για τις φυσικές
επιστήμες
(CPC 851)

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.

β) Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης στις
1) Καμία.
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 2) Καμία.
(CPC 852)
γ) Διεπιστημονικές υπηρεσίες έρευνας και 1) Καμία.
ανάπτυξης
2) Καμία.
(CPC 853)
4. Κτηματομεσιτικές υπηρεσίες
- Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων
1) Καμία.
(CPC 821-822)
2) Καμία.
5. Yπηρεσίες ενοικίασης/χρηματοδοτικής μίσθωσης χωρίς χειριστή
ε) Άλλες
1) Καμία.
2) Καμία.
- Υπηρεσίες ενοικίασης ή μίσθωσης
(εκτός της χρηματοδοτικής)
(CPC 831-832)
- Περιλαμβανομένης της ενοικίασης
ή χρηματοδοτικής μίσθωσης
εξοπλισμού εγγραφής για στούντιο
(CPC 83109)**
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6. Άλλες υπηρεσίες προς επιχειρήσεις
α) Διαφημιστικές υπηρεσίες
(CPC 871)
β) Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και
δημοσκοπήσεων
(CPC 864)
γ) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
διοίκησης
(CPC 865)
δ) Υπηρεσίες συναφείς προς τις υπηρεσίες
παροχής συμβουλών σε θέματα
διοίκησης
(CPC 866)
ε) Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
ανάλυσης, περιλαμβανομένων των
υπηρεσιών νηογνώμονα
(CPC 8676)
στ) Υπηρεσίες συναφείς με τη γεωργία, τη
θήρα και τη δασοκομία (εκτός των
υπηρεσιών πυρόσβεσης, αποτίμησης
δασικής ξυλείας, διαχείρισης των
δασών, συμπεριλαμβανομένων
υπηρεσιών αξιολόγησης ζημιών στα
δάση)
(μέρος της CPC 881)
- Υπηρεσίες παροχής συμβουλών
πυρόσβεσης, αποτίμησης δασικής
ξυλείας, διαχείρισης των δασών,
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
αξιολόγησης ζημιών στα δάση
(μέρος της CPC 881)
ζ) Υπηρεσίες συναφείς με την αλιεία
(CPC 882)
η) Υπηρεσίες συναφείς με την εξόρυξη
(CPC 883+5115)
i) Υπηρεσίες συναφείς με τη μεταποίηση
(μέρος της CPC 884 + μέρος της CPC
885)
ι) Υπηρεσίες συναφείς με τη διανομή της
ενέργειας (CPC 887)

1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
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ια) Υπηρεσίες τοποθέτησης και παροχής
προσωπικού (CPC 872)
ιβ) Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών και
τεχνικών συμβουλών (CPC 8675)
ιγ) Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
(εξαιρουμένων σκαφών, αεροσκαφών
και λοιπού μεταφορικού εξοπλισμού)
(CPC 6112, 6122, 633+8861-8866)
Συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
συντήρησης και επισκευής αυτοκίνητων
οχημάτων (CPC 8867)
ιδ) Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων
(CPC 874)
ιε) Φωτογραφικές υπηρεσίες (εξαιρουμένης
της αεροφωτογράφησης)
(CPC 875)
ιστ) Υπηρεσίες συσκευασίας
(CPC 876)
ιζ) Τυποεκδοτικές δραστηριότητες
(CPC 88442)
ιη) Υπηρεσίες οργάνωσης συνεδρίων
(CPC 87909)*
ιθ) Άλλες
- Υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας
(CPC 87905)
- Ειδικές υπηρεσίες μελετών
(CPC 87907)

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Χωρίς περιορισμούς
Καμία.

1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
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ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
1. και 2.
Υπηρεσίες ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών (περιλαμβανομένων των υπηρεσιών
επίδοσης αλληλογραφίας)1
Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διακίνηση2
(1) (2) Μπορούν να θεσπιστούν συστήματα
αντικειμένων σύμφωνα με τον ακόλουθο
χορήγησης αδειών για τους υποτομείς i) έως iv),
κατάλογο υποτομέων, είτε για εγχώριο είτε
για τους οποίους υπάρχει γενική υποχρέωση
για ξένο προορισμό. Για τους σκοπούς των
παροχής καθολικής υπηρεσίας. Οι εν λόγω άδειες
ακόλουθων δεσμεύσεων, η γραπτή
μπορεί να υπόκεινται σε συγκεκριμένες
επικοινωνία δεν περιλαμβάνει τις συνήθεις
υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας
επιστολές3 που ζυγίζουν λιγότερο από 50
και/ή χρηματοδοτικής εισφοράς σε ταμείο
γραμμάρια και τις ταχυδρομικές κάρτες.
αποζημιώσεων. Καμία δέσμευση για τους
і) Διακίνηση γραπτής επικοινωνίας με
υποτομείς v) έως viii).
συγκεκριμένο παραλήπτη, σε οποιοδήποτε
είδος φυσικού μέσου4, όπου
περιλαμβάνονται τα εξής:
- Υβριδική ταχυδρομική υπηρεσία
- Διαφημιστικό ταχυδρομείο
іі) Διακίνηση δεμάτων και πακέτων με
συγκεκριμένο παραλήπτη5
ііі) Διακίνηση εντύπων με συγκεκριμένο
παραλήπτη6
iv) Διακίνηση των αντικειμένων που
αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i) έως
iii) ως συστημένων αποστολών ή
αποστολών με δηλωμένη αξία,
v) Υπηρεσίες ταχείας επίδοσης
αλληλογραφίας7 για αντικείμενα που
αναφέρονται παραπάνω στα σημεία i) έως
iii),
vі) Διακίνηση αντικειμένων χωρίς
συγκεκριμένο παραλήπτη
vіі) Ανταλλαγή εγγράφων8
viіі)
Άλλες υπηρεσίες που δεν
κατονομάζονται αλλού

1

2

3

4
5
6
7

8

Η δέσμευση για τις υπηρεσίες ταχυδρομείων και ταχυμεταφορών καθώς και επίδοσης αλληλογραφίας
ισχύει για τις εμπορικές επιχειρήσεις κάθε μορφής ιδιοκτησίας, τόσο ιδιωτικής όσο και κρατικής.
Ο όρος «διακίνηση» θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει τον εκτελωνισμό, τη διαλογή, τη
μεταφορά και την επίδοση.
Συνήθης παράδοση αλληλογραφίας που αποστέλλεται μέσω γραμματοκιβωτίου ή ταχυδρομικού
καταστήματος και παραδίδεται σε γραμματοκιβώτιο στην αναγραφόμενη διεύθυνση χωρίς απόδειξη.
Π.χ. επιστολή, ταχυδρομική κάρτα.
Συμπεριλαμβάνονται τα βιβλία και οι κατάλογοι στον υποτομέα αυτό.
Επιθεωρήσεις, εφημερίδες και περιοδικά.
Οι υπηρεσίες ταχείας επίδοσης αλληλογραφίας ορίζονται ως η συγκέντρωση, μεταφορά και επίδοση
εγγράφων, έντυπων υλικών, πακέτων, αγαθών ή άλλων αντικειμένων που διαβιβάζονται, ενώ
παράλληλα παρακολουθούνται τα ίχνη αυτών των αντικειμένων και διατηρείται ο έλεγχός τους σε όλη
τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών.
Παροχή μέσων, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ειδικού χώρου και της μεταφοράς από τρίτους,
που επιτρέπουν την αυτοπαράδοση με αμοιβαία ανταλλαγή ταχυδρομικών αντικειμένων μεταξύ
συνδρομητών της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Ο όρος «ταχυδρομικά αντικείμενα» αναφέρεται σε
αντικείμενα που διακινούνται είτε από δημόσιους είτε από ιδιωτικούς ταχυδρομικούς οργανισμούς.
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3. Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών
Βασικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών:
α) Υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας
(CPC7521)
β) Υπηρεσίες διαβίβασης δεδομένων με
πακετομεταγωγή (CPC7523**)
γ) Υπηρεσίες διαβίβασης δεδομένων με
κυκλωματομεταγωγή (CPC7523**)
δ) Τηλετυπικές υπηρεσίες
(CPC7523**)
ε) Τηλεγραφικές υπηρεσίες
(CPC7522)
στ) Τηλεομοιοτυπικές υπηρεσίες
(CPC 7521**+7529**)
ζ) Ιδιωτικές υπηρεσίες μισθωμένου
κυκλώματος
(CPC 7522**+7523**)
ιδ) Άλλες
- Υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και
δεδομένων
(CPC 75213)
- Υπηρεσίες τηλεειδοποίησης
(CPC 75291)
- Υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων
(CPC 75292)
- Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών εξαιρουμένων των
ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων1
(CPC 7526)

1

1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.

Η«ραδιοτηλεοπτική εκπομπή» ορίζεται ως η αδιάλειπτη αλυσίδα μετάδοσης που απαιτείται για
τη διανομή σήματος τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού προγράμματος στο ευρύ κοινό, ωστόσο
δεν καλύπτει τις ζεύξεις συνεισφοράς μεταξύ σταθμών.
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Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών προστιθέμενης αξίας
η) Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
1) Καμία.
(CPC 7523**)
2) Καμία.
i) Φωνητικό ταχυδρομείο
1) Καμία.
(CPC 7523**)
2) Καμία.
ι) Επιγραμμικές πληροφορίες και
1) Καμία.
ανάκτηση πληροφοριών βάσης
2) Καμία.
δεδομένων (CPC 7523**)
ια) Ηλεκτρονική μεταβίβαση δεδομένων
1) Καμία.
(EDI)
2) Καμία.
(CPC 7523**)
ιβ) Υπηρεσίες τηλεομοιοτυπίας
1) Καμία.
προστιθέμενης αξίας, περιλαμβανομένης 2) Καμία.
της υπηρεσίας αποθήκευσης και
προώθησης αποθήκευσης και ανάκτησης
(CPC 7523**)
ιβ) Διακωδικοποίηση και μετατροπή
1) Καμία.
πρωτοκόλλου
2) Καμία.
ιγ) Επιγραμμικές υπηρεσίες επεξεργασίας
1) Καμία.
πληροφοριών και/ή δεδομένων
2) Καμία.
(περιλαμβανομένης της επεξεργασίας
συναλλαγών) (CPC 843**)
IIΙ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
- Προπαρασκευαστικές εργασίες σε
1) Καμία.
εργοτάξια κατασκευαστικών έργων
2) Καμία.
(CPC 511)
α) Γενικές κατασκευαστικές εργασίες στις
1) Καμία.
οικοδομές (CPC 512)
2) Καμία.
β) Κατασκευαστικές εργασίες σε έργα
1) Καμία.
πολιτικού μηχανικού,
2) Καμία.
συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
βυθοκόρησης (CPC 513)
γ) Συναρμολόγηση, ανέγερση
1) Καμία.
προκατασκευασμένων κατασκευών και
2) Καμία.
εργασίες εγκατάστασης (CPC 514+516)
δ) Εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων και
1) Καμία.
τελειωμάτων (CPC 517)
2) Καμία.

EU/UA/Παράρτημα XVI-Ε/el 8

6593

ε)
-

IV.
α)
β)

γ)

δ)
V.
α)
β)
γ)
δ)
ε)

Άλλες
Ειδικές κατασκευαστικές εργασίες
(CPC515)
Υπηρεσίες ενοικίασης εξοπλισμού
κατασκευής ή κατεδάφισης κτιρίων ή
για εργασίες πολιτικού μηχανικού, μαζί
με χειριστή (CPC 518)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Υπηρεσίες παραγγελιοδόχων
(CPC 621, 6111, 6113, 6121)
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου
[CPC 6121, 61111, 6113, 622 (εκτός της
CPC 62262)]
Υπηρεσίες χονδρικού εμπορίου βιβλίων,
εφημερίδων, περιοδικών (εκτός
γραφικής ύλης) (CPC 62262)
Υπηρεσίες λιανικού εμπορίου
(CPC 631+632+6111+6113 +
6121+613, συμπεριλαμβανομένων
δίσκων και κασετών ήχου και βίντεο
СРС 63234)
Δικαιόχρηση
(CPC 8929)
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπηρεσίες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
(CPC 921)
Υπηρεσίες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(CPC 922)
Υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(CPC 923)
Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων
(CPC 924)
Άλλες υπηρεσίες εκπαίδευσης
(CPC 929)

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.

1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
1) Καμία.
2) Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
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VI. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Υπηρεσίες αποχέτευσης
1) Καμία.
(CPC 9401)
2) Καμία.
β) Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων
1) Καμία.
(CPC 9402)
2) Καμία.
γ) Υπηρεσίες υγιεινής και παρόμοιες
1) Καμία.
υπηρεσίες
2) Καμία.
(CPC 9403)
δ) Άλλες
1) Καμία.
- Υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων
2) Καμία.
(CPC 9404)
- Υπηρεσίες μείωσης του θορύβου
1) Καμία.
(CPC 9405)
2) Καμία.
- Υπηρεσίες προστασίας της φύσης και
1) Καμία.
του τοπίου (CPC 9406)
2) Καμία.
- Λοιπές υπηρεσίες περιβαλλοντικής
1) Καμία.
προστασίας (CPC 9409)
2) Καμία.
VΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
1. Όλες οι υπηρεσίες ασφάλισης και οι συναφείς με την ασφάλιση υπηρεσίες
Αλλοδαπές ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες ασφάλισης μέσω
υποκαταστημάτων μόνο μετά από 5 χρόνια από την προσχώρηση της Ουκρανίας στον ΠΟΕ.
i) Πρωτασφάλιση (συμπεριλαμβανομένης 1) Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση τις
της συνασφάλισης):
ακόλουθες περιπτώσεις:
Α) Υπηρεσίες ασφαλειών ζωής
- την ασφάλιση κατά κινδύνων της
Β) Ασφαλιστικές υπηρεσίες, εκτός των
θαλάσσιας ναυτιλίας και της εμπορικής
ασφαλειών ζωής
αεροπορίας, καθώς και των εκτοξεύσεων
(συμπεριλαμβανομένης της θαλάσσιας
στο διάστημα και του φορτίου
και της αεροπορικής ασφάλισης)
(συμπεριλαμβανομένων των
ii) Υπηρεσίες αντασφάλισης και
δορυφόρων), κατά τρόπο ώστε να
αντεκχώρησης
καλύπτεται μέρος ή το σύνολο των
iii) Βοηθητικές ασφαλιστικές υπηρεσίες,
ακόλουθων στοιχείων: τα εμπορεύματα
όπως παροχή συμβουλευτικών
που μεταφέρονται, το όχημα που
υπηρεσιών, αναλογιστικές μελέτες,
μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι
εκτίμηση του κινδύνου και υπηρεσίες
συναφείς ευθύνες·
διακανονισμού αποζημιώσεων
- την αντασφάλιση·
- τις βοηθητικές ασφαλιστικές
υπηρεσίες.
2) Καμία.
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iv) Ασφαλιστική διαμεσολάβηση, όπως
μεσιτεία και πρακτόρευση

Χωρίς περιορισμούς, με εξαίρεση τις
ακόλουθες περιπτώσεις:
- την ασφάλιση κατά κινδύνων της
θαλάσσιας ναυτιλίας και της εμπορικής
αεροπορίας, καθώς και των εκτοξεύσεων
στο διάστημα και του φορτίου
(συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων),
κατά τρόπο ώστε να καλύπτεται μέρος ή το
σύνολο των ακόλουθων στοιχείων: τα
εμπορεύματα που μεταφέρονται, το όχημα
που μεταφέρει τα εμπορεύματα και όλες οι
συναφείς ευθύνες·
- την αντασφάλιση·
5 χρόνια μετά την ημερομηνία
προσχώρησης στον ΠΟΕ: καμία.
2) Καμία.
2. Τραπεζικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες (εκτός των ασφαλιστικών)
v) Αποδοχή τραπεζικών καταθέσεων και
1) Καμία.
άλλων ανταποδόσιμων ποσών από το κοινό
2) Καμία.
vi) Κάθε μορφής δανειοδότηση,
1) Καμία.
συμπεριλαμβανομένης της καταναλωτικής
2) Καμία.
πίστης, των ενυπόθηκων πιστώσεων, της
διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων
και της χρηματοδότησης εμπορικών
συναλλαγών
vii) Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)
1) Καμία.
2) Καμία.
viii) Όλες οι υπηρεσίες πληρωμής και
1) Καμία.
μεταβίβασης χρημάτων,
2) Καμία.
συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών και
χρεωστικών καρτών, των ταξιδιωτικών
επιταγών και των τραπεζικών επιταγών
ix) Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων
1) Καμία.
2) Καμία.
x) Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό ή για
λογαριασμό πελατών, είτε στο
χρηματιστήριο ή σε εξωχρηματιστηριακές
αγορές είτε με άλλο τρόπο επί:
A) μέσων χρηματαγοράς
1) Καμία.
(συμπεριλαμβανομένων επιταγών,
2) Καμία.
συναλλαγματικών, πιστοποιητικών
καταθέσεων)
B) συναλλάγματος
1) Καμία.
2) Καμία.
Γ) παράγωγων προϊόντων, τα οποία
1) Χωρίς περιορισμούς.
περιλαμβάνουν προθεσμιακές πράξεις
2) Καμία.
(«futures») και πράξεις με δικαίωμα
επιλογής («options»), αλλά δεν
περιορίζονται σε αυτές
1)
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-

-

Δ) συναλλαγματικών ισοτιμιών και
επιτοκίου, συμπεριλαμβανομένων
προϊόντων όπως οι συμφωνίες
ανταλλαγής και οι προθεσμιακές
συμφωνίες επιτοκίου
E) μεταβιβάσιμων κινητών αξιών

ΣΤ) άλλων διαπραγματεύσιμων τίτλων,
συμπεριλαμβανομένων των ράβδων
χρυσού ή αργύρου
xi) Συμμετοχή στην έκδοση κάθε είδους
χρεογράφων, στην οποία περιλαμβάνεται η
ανάληψη της έκδοσης και της πρακτόρευσης
(είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτικό επίπεδο)
και η παροχή υπηρεσιών που αφορά τέτοιου
είδους εκδόσεις
xii) Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές
-

xiii) Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, όπως
διαχείριση ρευστών ή χαρτοφυλακίου,
διαχείριση συλλογικών επενδύσεων κάθε
είδους, διαχείριση συνταξιοδοτικών
ταμείων, υπηρεσίες φύλαξης, θεματοφύλακα
και καταπιστευματοδόχου
xiv) Υπηρεσίες διακανονισμού και εκκαθάρισης
περιουσιακών στοιχείων,
συμπεριλαμβανομένων των χρεογράφων,
των παράγωγων προϊόντων και άλλων
διαπραγματεύσιμων τίτλων
xv) Παροχή και μεταφορά χρηματοπιστωτικών
πληροφοριών και επεξεργασία
χρηματοπιστωτικών δεδομένων και
σχετικού λογισμικού που προέρχεται από
φορείς παροχής άλλων χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών
xvi) Υπηρεσίες παροχής συμβουλών,
διαμεσολάβησης και άλλες επικουρικές
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, συναφείς με
το σύνολο των δραστηριοτήτων που
αναφέρονται στα σημεία v) έως xv),
συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης και
της ανάλυσης πιστοληπτικής ικανότητας,
της έρευνας και των συμβουλών για
επενδύσεις και συγκρότηση χαρτοφυλακίων,
της παροχής συμβουλών για εξαγορές
καθώς και για αναδιάρθρωση και
στρατηγική επιχειρήσεων

1)
2)

Χωρίς περιορισμούς.
Καμία.

1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1)
2)

Καμία.
Καμία.

1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1)
2)

Καμία.
Καμία.

1)
2)

Καμία.
Καμία.

1)
2)

Καμία.
Καμία.
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VIII. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
α) Νοσοκομειακές υπηρεσίες,
1) Χωρίς περιορισμούς.
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
2) Καμία.
διοίκησης νοσοκομείου
(CPC 9311)
β) Άλλες υπηρεσίες που αφορούν την
1) Χωρίς περιορισμούς.
ανθρώπινη υγεία
2) Καμία.
[CPC 9319 (εκτός από 93191)]
γ) Κοινωνικές υπηρεσίες
1) Καμία.
(CPC 933**)
2) Καμία.
IX. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
α) Ξενοδοχεία και εστιατόρια
1) Καμία.
(περιλαμβανομένης της τροφοδοσίας)
2) Καμία.
και υπηρεσίες διοίκησης ξενοδοχείων
(CPC 641-643)
β) Υπηρεσίες ταξιδιωτικών γραφείων και
1) Καμία.
οργάνωσης εκδρομών
2) Καμία.
(CPC 7471)
γ) Υπηρεσίες ξεναγών
1) Καμία.
(CPC 7472)
2) Καμία.
X. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
α) Υπηρεσίες ψυχαγωγίας
1) Χωρίς περιορισμούς.
(συμπεριλαμβανομένων του θεάτρου,
2) Καμία.
των μουσικών συγκροτημάτων και των
τσίρκων)
(CPC 9619) εξαιρουμένων των
υπηρεσιών εκμετάλλευσης
κινηματογραφικών αιθουσών και των
υπηρεσιών χοροδιδασκάλων εκτός του
αθλητικού χορού
- Υπηρεσίες εκμετάλλευσης
1) Χωρίς περιορισμούς.
κινηματογραφικών αιθουσών
2) Καμία.
(CPC 96199**)
- Υπηρεσίες χοροδιδασκάλων, εκτός του
1) Χωρίς περιορισμούς.
αθλητικού χορού (CPC 96195**)
2) Καμία.
3) Καμία.
β) Υπηρεσίες ειδησεογραφικών
1) Καμία.
πρακτορείων
2) Καμία.
(CPC 962)
γ) Βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία και άλλες 1) Χωρίς περιορισμούς.
πολιτιστικές υπηρεσίες (CPC 963)
2) Καμία.
δ) Αθλητικές υπηρεσίες (CPC 9641) και
1) Καμία.
άλλες υπηρεσίες ψυχαγωγίας
2) Καμία.
(CPC 9649) εκτός των υπηρεσιών
τυχερών παιχνιδιών και στοιχημάτων
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XI. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
- Διεθνείς μεταφορές (φορτίων και
1) α) Πλοία που εκτελούν τακτικά
επιβατών)
δρομολόγια: καμία.
[CPC 7211 και 7212 εκτός των
β) Mεταφορά φορτίου χύμα, μεταφορά
ενδομεταφορών (καμποτάζ)].
με ελεύθερα φορτηγά πλοία και
άλλες διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές,
συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς επιβατών· καμία.
2) Καμία.
- Θαλάσσια διακίνηση φορτίου (CPC 741) 1) Χωρίς περιορισμούς.
- Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
2) Καμία.
(CPC 742)
- Υπηρεσίες εκτελωνισμού για υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών
- Υπηρεσίες σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων και εναπόθεσης
- Υπηρεσίες ναυτιλιακού πρακτορείου
- Υπηρεσίες διαμετακόμισης
εμπορευμάτων (δια θαλάσσης)
2. Μεταφορές μέσω εσωτερικών υδάτινων οδών
α) Μεταφορές επιβατών και φορτίου [εκτός 1) Βάσει των μέτρων που απορρέουν από
των ενδομεταφορών (καμποτάζ)]
τις υπάρχουσες ή μελλοντικές
(CPC 7221 + CPC 7222)
συμφωνίες σχετικά με την πρόσβαση
στις εσωτερικές υδάτινες οδούς
(περιλαμβανομένων των συμφωνιών
μετά τη σύνδεση Ρήνου-ΜάινΔούναβη), ορισμένα δικαιώματα
διέλευσης ανήκουν αποκλειστικά σε
φορείς που εδρεύουν στις
ενδιαφερόμενες χώρες και πληρούν τα
κριτήρια ιθαγένειας όσον αφορά τους
ιδιοκτήτες τους. Κανονισμοί για την
εφαρμογή της Σύμβασης του Μανχάιμ
για τη ναυσιπλοΐα στον Ρήνο και της
Σύμβασης του Βελιγραδίου για τη
ναυσιπλοΐα στο Δούναβη.
2) Καμία.
β) Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών με
1) Καμία.
πλήρωμα
2) Καμία.
(CPC7213)
δ) Συντήρηση και επισκευή πλοίων
1) Καμία.
(CPC 8868**)
2) Καμία.
ε) Υπηρεσίες ώθησης και ρυμούλκησης
1) Καμία.
(CPC7224)
2) Καμία.
στ) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των
1) Καμία.
μεταφορών μέσω εσωτερικών υδάτινων 2) Καμία.
οδών (CPC 745)
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3. Υπηρεσίες αερομεταφορών
α) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης
αεροσκαφών
β) Πωλήσεις και μάρκετινγκ υπηρεσιών
αερομεταφορών
γ) Ηλεκτρονικό σύστημα κρατήσεων
(ΗΣΚ)
4. Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών
α), β) Μεταφορές επιβατών και φορτίου
(CPC 7111+7112)
Εκτός γραμμής:
δ) Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
σιδηροδρομικών μεταφορών
(CPC 8868**)
ε) Βοηθητικές υπηρεσίες σιδηροδρομικών
μεταφορών
(CPC 743)
5. Υπηρεσίες οδικών μεταφορών
α) Μεταφορά επιβατών
(CPC 7121+7122)
β) Μεταφορά φορτίων
(CPC 7123)
γ) Ενοικίαση εμπορικών οχημάτων με
χειριστή (CPC 7124)
δ) Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
οδικών μεταφορών (CPC 6112+8867)
ε) Υποστηρικτικές υπηρεσίες των οδικών
μεταφορών (CPC 744)

1)
2)
1)
2)
1)
2)

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1)
2)
1)
2)

Χωρίς περιορισμούς.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

1) Καμία.
2) Καμία.

1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)
1)
2)

Χωρίς περιορισμούς.
Καμία.
Χωρίς περιορισμούς.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

EU/UA/Παράρτημα XVI-Ε/el 15

6600

6. Μεταφορά με αγωγούς
α) Μεταφορά καυσίμων
1) Καμία.
(CPC 7131)
2) Καμία.
β) Μεταφορές άλλων ειδών
1) Καμία.
(CPC 7139)
2) Καμία.
7. Επικουρικές υπηρεσίες για όλους τους τρόπους μεταφορών εκτός των θαλάσσιων
μεταφορών
α) Υπηρεσίες διακίνησης εμπορευμάτων
1) Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες
(CPC741)
εξυπηρέτησης εδάφους των
αεροπορικών μεταφορών.
2) Καμία.
β) Υπηρεσίες φύλαξης και αποθήκευσης
1) Χωρίς περιορισμούς για τις υπηρεσίες
(CPC 742)
εξυπηρέτησης εδάφους των
αεροπορικών μεταφορών.
2) Καμία.
γ) Υπηρεσίες πρακτορείου
1) Καμία.
εμπορευματικών μεταφορών
2) Καμία.
(CPC 748)
δ) Άλλες
1) Χωρίς περιορισμούς
- Έλεγχος φορτίου
2) Καμία.
(Μέρος της CPC 749)
XII. Άλλες υπηρεσίες που δεν κατονομάζονται αλλού
- Υπηρεσίες ομορφιάς και σωματικής
1) Χωρίς περιορισμούς
ευεξίας
2) Καμία.
- Υπηρεσίες μασάζ εκτός του
θεραπευτικού μασάζ
(μέρος της CPC έκδοση 1.0: 1.0:
97230)1
- Λουτρά
1) Χωρίς περιορισμούς
(μέρος της CPC έκδοση 1.0: 1.0:
2) Καμία.
97230)1, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών διαχείρισης λουτρών
- Υπηρεσίες κομμωτηρίων, κουρείων και
1) Χωρίς περιορισμούς
άλλες υπηρεσίες ομορφιάς (CPC 9702)
2) Καμία.

________________________

1

Η υποκατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τις υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, πβ. 931.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVI-ΣΤ του κεφαλαίου 6
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ
Ουκρανία

1.

Στον κατάλογο επιφυλάξεων που ακολουθεί, παρατίθενται οι τομείς υπηρεσιών που

ελευθερώνονται δυνάμει των άρθρων 101 παράγραφος 2 και 102 παράγραφος 2 της συμφωνίας, για
τους οποίους ισχύουν περιορισμοί όσον αφορά τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους
ανεξάρτητους επαγγελματίες (ΣΠΥ και ΑΕ), και προσδιορίζονται οι συγκεκριμένοι περιορισμοί.

2.

Ο κατάλογος αποτελείται από τα εξής στοιχεία:

α)

στην πρώτη στήλη αναγράφεται ο τομέας ή ο υποτομέας στον οποίο έχουν εφαρμογή οι
περιορισμοί· και

β)

στη δεύτερη στήλη περιγράφονται οι ισχύοντες περιορισμοί.

Η Ουκρανία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση για τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και
για τους ανεξάρτητους επαγγελματίες για κανέναν τομέα υπηρεσιών εκτός από εκείνους που
αναφέρονται ρητώς στη συνέχεια.
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3.

Για τον προσδιορισμό των επιμέρους τομέων και υποτομέων:

α)

ο όρος «CPC» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων, όπως καταρτίστηκε από τη
Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά M, αριθ. 77, CPC
prov, 1991· και

β)

ο όρος «CPC έκδοση 1.0» αναφέρεται στην κεντρική ταξινόμηση προϊόντων όπως
καταρτίστηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, στατιστικά δελτία, σειρά
M, αριθ. 77, CPC ver 1.0, 1998.

4.

Οι δεσμεύσεις για τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους ανεξάρτητους

επαγγελματίες δεν ισχύουν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες σκοπός ή συνέπεια της προσωρινής
παρουσίας τους είναι η παρεμβολή ή ο με άλλο τρόπο επηρεασμός της έκβασης διαφορών ή
διαπραγματεύσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας.

5.

Στον κατάλογο που ακολουθεί δεν περιλαμβάνονται μέτρα που σχετίζονται με απαιτούμενα

τυπικά προσόντα και διαδικασίες, τεχνικά πρότυπα και διαδικασίες ή απαιτήσεις αδειοδότησης,
όταν δεν συνιστούν περιορισμό κατά την έννοια των άρθρων 101 παράγραφος 2 και 102
παράγραφος 2 (ΣΠΥ και ΑΕ). Τα εν λόγω μέτρα (π.χ. ανάγκη έκδοσης άδειας, ανάγκη
αναγνώρισης τυπικών προσόντων σε κλειστά επαγγέλματα, ανάγκη επιτυχίας σε συγκεκριμένες
εξετάσεις, περιλαμβανομένων των γλωσσικών εξετάσεων, ανάγκη σύστασης νόμιμης έδρας στην
επικράτεια στην οποία ασκείται η οικονομική δραστηριότητα), ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται
στον κατάλογο, ισχύουν ούτως ή άλλως για τους συμβασιούχους παρόχους υπηρεσιών και τους
ανεξάρτητους επαγγελματίες του συμβαλλόμενου μέρους Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών
μελών της.

6.

Ο παρακάτω πίνακας δεν περιλαμβάνει μέτρα σχετικά με επιδοτήσεις ή επιχορηγήσεις που

χορηγούνται από συμβαλλόμενο μέρος.
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7.

Ο κατάλογος που ακολουθεί δεν θίγει την ύπαρξη κρατικών μονοπωλίων και αποκλειστικών

δικαιωμάτων στους σχετικούς τομείς, όπως περιγράφονται από την Ουκρανία στον πίνακά της
(Παράρτημα XVI-Δ ή Παράρτημα XVI-Ε) στο έκτο κεφάλαιο (εγκατάσταση, εμπορικές
συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας
συμφωνίας.

8.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ακόλουθο κατάλογο δεν έχουν

αυτόματα νομικό αποτέλεσμα και, συνεπώς, δεν μεταβιβάζουν άμεσα δικαιώματα σε φυσικά ή
νομικά πρόσωπα.
Τομέας ή υποτομέας
Παροχή νομικών συμβουλών σε
θέματα δημόσιου διεθνούς δικαίου
και αλλοδαπών δικαίων
(μέρος της CPC 861)
Υπηρεσίες λογιστικής και τήρησης
βιβλίων
(CPC 86212 εκτός από «υπηρεσίες
ελέγχου», CPC 86213, CPC 86219
και CPC 86220)
Υπηρεσίες παροχής φορολογικών
συμβουλών
1
(CPC 863)
Αρχιτεκτονικές υπηρεσίες
και
Υπηρεσίες πολεοδομίας και
αρχιτεκτονικής τοπίου
(CPC 8671 και CPC 8674)

1

Περιγραφή επιφυλάξεων
Καμία.

Καμία.

Καμία.

Καμία.

Δεν περιλαμβάνονται υπηρεσίες νομικών συμβουλών και νομικής εκπροσώπησης σε
φορολογικά θέματα, που υπάγονται στην κατηγορία Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα
δημόσιου διεθνούς δικαίου και αλλοδαπών δικαίων.
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Τομέας ή υποτομέας
Υπηρεσίες μηχανικού
και
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
μηχανικών
(CPC 8672 και CPC 8673)
Υπηρεσίες πληροφορικής και
συναφείς υπηρεσίες
(CPC 84)
Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης
(CPC 851, 852 εκτός από υπηρεσίες
1
ψυχολόγων , 853)
Διαφήμιση
(CPC 871)
Σύμβουλοι επιχειρήσεων
(CPC 865)
Υπηρεσίες συναφείς προς τις
υπηρεσίες συμβούλων επιχειρήσεων
(CPC 866)
Υπηρεσίες τεχνικών δοκιμών και
ανάλυσης
(CPC 8676)
Συναφείς υπηρεσίες επιστημονικών
και τεχνικών συμβουλών
(CPC 8675)
Συντήρηση και επισκευή πλοίων
(μέρος της CPC 8868)
Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού
σιδηροδρομικών μεταφορών
(μέρος της CPC 8868)
Συντήρηση και επισκευή
αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών,
μηχανοκίνητων έλκηθρων και
εξοπλισμού οδικών μεταφορών
(CPC 6112, CPC 6122, μέρος της
CPC 8867 και μέρος της CPC 8868)
Συντήρηση και επισκευή
αεροσκαφών και μερών αυτών
(μέρος της CPC 8868)

1

Περιγραφή επιφυλάξεων
Καμία.

Καμία.
Απαιτείται σύμβαση υποδοχής με εγκεκριμένο ερευνητικό οργανισμό.

Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.
Καμία.

Καμία.

Μέρος της CPC 85201, που υπάγεται στην κατηγορία Άσκηση ιατρικού και οδοντιατρικού
επαγγέλματος.
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Τομέας ή υποτομέας
Συντήρηση και επισκευή μεταλλικών
προϊόντων, μηχανών (εκτός από
μηχανές γραφείου), εξοπλισμού
(εκτός από εξοπλισμό γραφείου και
μεταφορικό εξοπλισμό) και ειδών
1
προσωπικής και οικιακής χρήσης
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861,
CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 και
CPC 8866)
Μετάφραση
(CPC 87905, εκτός από επίσημες ή
πιστοποιημένες υπηρεσίες)
Διερευνητικές εργασίες του χώρου
των εργοταξίων
(CPC 5111)
Περιβαλλoντικές υπηρεσίες
(CPC 94012, CPC 9402, CPC 9403,
CPC 94043, μέρος της CPC 940604,
CPC 9405, μέρος της CPC 9406, CPC
9409)
Ταξιδιωτικά πρακτορεία και
επιχειρήσεις οργανωμένων εκδρομών
(περιλαμβανομένων των αρχηγών
5
εκδρομών )
(CPC 7471)
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας εκτός των
οπτικοακουστικών υπηρεσιών
(περιλαμβανομένων των θεάτρων,
των μουσικών συγκροτημάτων, των
τσίρκων και των ντισκοτέκ)
(CPC 9619)

Περιγραφή επιφυλάξεων
Καμία.

Καμία.
Καμία.
Καμία.

Καμία.

6

Ενδέχεται να απαιτούνται υψηλού επιπέδου τυπικά προσόντα .

________________________

1

2
3
4
5

6

Η συντήρηση και επισκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου, περιλαμβανομένων των
υπολογιστών (CPC 845) υπάγεται στην κατηγορία Υπηρεσίες πληροφορικής.
Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες αποχέτευσης.
Αντιστοιχεί στις υπηρεσίες καθαρισμού καυσαερίων.
Αντιστοιχεί σε μέρος των υπηρεσιών προστασίας της φύσης και του τοπίου.
Πάροχοι υπηρεσιών των οποίων καθήκον είναι να συνοδεύουν τουλάχιστον δεκαμελή ομάδα
εκδρομέων, χωρίς να κάνουν ξεναγήσεις σε συγκεκριμένους χώρους.
Εάν τα τυπικά προσόντα δεν έχουν αποκτηθεί στην Ουκρανία, η Ουκρανία μπορεί να
αξιολογήσει κατά πόσον αυτά είναι ισοδύναμα με τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται στο
έδαφός της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVII

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΑΡΘΡΟ 1
Πεδίο εφαρμογής

1.

Το παρόν παράρτημα προβλέπει κανονιστική προσέγγιση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών

στους ακόλουθους τομείς: χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών,
ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές υπηρεσίες, υπηρεσίες διεθνών θαλάσσιων μεταφορών (εφεξής
«τομείς τους οποίους αφορά η κανονιστική προσέγγιση»).

2.

Οι εφαρμοστέες διατάξεις των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς που αφορά

η κανονιστική προσέγγιση περιέχονται αντίστοιχα στα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5, εφεξής
αναφερόμενα ως «τα προσαρτήματα».

3.

Ειδικοί κανόνες για την παρακολούθηση της διαδικασίας κανονιστικής προσέγγισης

περιέχονται στο προσάρτημα XVII-6.
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ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές αρχές και υποχρεώσεις σχετικά με την κανονιστική προσέγγιση

1.

Οι εφαρμοστέες διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται στα προσαρτήματα XVII-2 έως

XVII-5 είναι δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τις οριζόντιες προσαρμογές και
τους διαδικαστικούς κανόνες που ορίζονται στο προσάρτημα XVII-1 και σύμφωνα με τις ειδικές
ρυθμίσεις που προβλέπονται στα παραρτήματα XVII-2 έως XVII-5. Τα συμβαλλόμενα μέρη
εξασφαλίζουν την πλήρη και ολοκληρωμένη εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων1.

2.

Οι εφαρμοστέες διατάξεις των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθίστανται

μέρος της εσωτερικής έννομης τάξης της Ουκρανίας ως εξής:
α)

μια πράξη που αντιστοιχεί σε κανονισμό ή απόφαση ΕΕ εντάσσεται ως έχει στην εσωτερική
έννομη τάξη της Ουκρανίας·

β)

μια πράξη που αντιστοιχεί σε οδηγία ΕΕ αφήνει στη διακριτική ευχέρεια των αρχών της
Ουκρανίας την επιλογή της μορφής και της μεθόδου εφαρμογής.

3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση με το παρόν

παράρτημα από την Ουκρανία μέσω:

-

περιοδικών διαβουλεύσεων, στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, σχετικά με την ερμηνεία
των εφαρμοστέων διατάξεων για τους τομείς που αφορά η κανονιστική προσέγγιση και
άλλους συναφείς τομείς που διέπονται από τη συμφωνία·

1

Το κεκτημένο εφαρμόζεται εξ ολοκλήρου, συμπεριλαμβανομένων των εξαιρέσεων που
χορηγήθηκαν σε κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησής τους.
EU/UA/Παράρτημα XVII/el 2

6608

-

περιοδικών συζητήσεων σχετικά με θεσμικά ζητήματα, ζητήματα ικανότητας και πόρων
σχετικά με τη διαδικασία της κανονιστικής προσέγγισης·

-

διαβουλεύσεων και ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με υφιστάμενη και νέα νομοθεσία
σύμφωνα με τον τίτλο VII (Θεσμικές, γενικές και τελικές διατάξεις) της παρούσας
συμφωνίας.

4.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αλληλοενημερώνονται σχετικά με τις αντίστοιχες αρχές που είναι

αρμόδιες για τους σχετικούς τομείς από τη κανονιστική προσέγγιση.

5.

Σύμφωνα με την αρχή της καλόπιστης συνεργασίας, τα συμβαλλόμενα μέρη εκπληρώνουν τα

καθήκοντα που απορρέουν από το παρόν παράρτημα και τα προσαρτήματά του βάσει αμοιβαίου
σεβασμού και αμοιβαίας συνεργασίας. Δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας, τα κράτη μέλη
οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζουν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν παράρτημα και τα προσαρτήματά του ή από πράξεις
των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη διευκολύνουν την
επίτευξη της κανονιστικής προσέγγισης και απέχουν από κάθε μέτρο που μπορεί να θέσει σε
κίνδυνο την πραγματοποίηση των σκοπών της συμφωνίας.
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ΑΡΘΡΟ 3
Κανονιστική προσέγγιση προτού να έχει χορηγηθεί πλήρης μεταχείριση εσωτερικής αγοράς
σε έναν σγκεκριμένο τομέα

1.

Σύμφωνα με τα άρθρα 114, 124, 133 και 139 του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο

υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) και με το κεφάλαιο 7 (Τρέχουσες πληρωμές και κίνηση
κεφαλαίων) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας καθώς και με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του
παρόντος παραρτήματος, η Ουκρανία μεταφέρει και εφαρμόζει συνεχώς την υφιστάμενη νομοθεσία
της ΕΕ που παρατίθεται στα προσαρτήματα στο εσωτερικό νομικό σύστημά της, σύμφωνα με το
άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος.

2.

Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, η ΕΕ θα ενημερώνει την Ουκρανία και την

επιτροπή εμπορίου τακτικά και γραπτώς σχετικά με όλη τη νέα ή τροποποιημένη ειδική ανά τομέα
νομοθεσία της ΕΕ

3.

Η επιτροπή εμπορίου προσθέτει εντός τριών μηνών κάθε νέα ή τροποποιημένη νομοθετική

πράξη της ΕΕ στα προσαρτήματα. Μόλις προστεθεί νέα ή τροποποιημένη νομοθετική πράξη της
ΕΕ στο αντίστοιχο προσάρτημα, η Ουκρανία μεταφέρει τη νομοθεσία στο εσωτερικό νομικό
σύστημά της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 του παρόντος παραρτήματος. Η επιτροπή
εμπορίου αποφασίζει επίσης σχετικά με ενδεικτική περίοδο για τη μεταφορά της πράξης.

4.

Σε περίπτωση που η Ουκρανία αναμένει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά

τη μεταφορά νομοθετικής πράξης της ΕΕ στην εσωτερική της νομοθεσία, ενημερώνει την ΕΕ και
την επιτροπή εμπορίου αμέσως σχετικά. Η επιτροπή εμπορίου μπορεί, στη συνέχεια, να αποφασίσει
κατά πόσον η Ουκρανία υπό εξαιρετικές περιστάσεις μπορεί να εξαιρεθεί εν μέρει και προσωρινά
από τις υποχρεώσεις της μεταφοράς βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 3 του παρόντος
παραρτήματος.
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5.

Αν η επιτροπή εμπορίου χορηγήσει αυτήν την παρέκκλιση βάσει του άρθρου 3 παράγραφος 4

του παρόντος παραρτήματος, η Ουκρανία υποβάλλει τακτικά εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που
επιτεύχθηκε όσον αφορά τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 4
Αξιολόγηση της μεταφοράς και της εφαρμογής της νομοθεσίας της ΕΕ και πρόσθετη πρόσβαση
στην αγορά

1.

Η βαθμιαία μετάβαση της Ουκρανίας σε πλήρη μεταφορά και πλήρη εφαρμογή όλων των

εφαρμοστέων διατάξεων για τους τομείς που αφορά η κανονιστική προσέγγιση υπόκειται σε
τακτική αξιολόγηση και παρακολούθηση σύμφωνα με το προσάρτημα XVII-6.

2.

Όταν η Ουκρανία ικανοποιηθεί ότι οι όροι ολοκλήρωσης της μεταφοράς και εφαρμογής,

συμπεριλαμβανομένων της επαρκούς εποπτικής ικανότητας και των εποπτικών ρυθμίσεων, όλων
των εφαρμοστέων διατάξεων σε έναν δεδομένο τομέα ή τομείς τους οποίους αφορά η κανονιστική
προσέγγιση εκπληρώθηκαν, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθεί
ολοκληρωμένη αξιολόγηση στον εν λόγω τομέα Οι αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την Ουκρανία σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στο
προσάρτημα XVII-6. Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης αυτής η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει
απόφαση στην επιτροπή εμπορίου.
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3.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει, με βάση την αξιολόγηση που αναφέρεται στην

παράγραφο 2, ότι πληρούνται οι όροι, ενημερώνει την επιτροπή εμπορίου ανάλογα. Η επιτροπή
εμπορίου μπορεί να αποφασίσει, στη συνέχεια, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη χορηγούν αμοιβαία
μεταχείριση εσωτερικής αγοράς όσον αφορά τον/τους τομέα(-είς) που αφορά(-ούν) η κανονιστική
προσέγγιση. Αυτή η μεταχείριση απαιτεί ότι, όσον αφορά τον/τους τομέα(-είς):

-

δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία εγκατάστασης νομικών προσώπων της ΕΕ ή της
Ουκρανίας στο έδαφός τους και ότι νομικά πρόσωπα που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το
δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ ή της Ουκρανίας και τα οποία έχουν την καταστατική τους
έδρα, την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους στο έδαφος των
συμβαλλόμενων μερών, εξομοιώνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, προς τα
νομικά πρόσωπα κρατών μελών της ΕΚ ή της Ουκρανίας. Αυτό ισχύει επίσης για την ίδρυση
πρακτορείων, υποκαταστημάτων ή θυγατρικών εταιριών από νομικά πρόσωπα της ΕΕ ή της
Ουκρανίας που είναι εγκατεστημένα στο έδαφος του άλλου μέρους· και

-

δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών από νομικό πρόσωπο εντός
της επικράτειας άλλου συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά πρόσωπα των κρατών μελών της
ΕΕ και της Ουκρανίας που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ ή στην Ουκρανία.

4.

Για τους σκοπούς αυτής της μεταχείρισης εφαρμόζονται όλοι οι σχετικοί ορισμοί που

περιλαμβάνονται στο άρθρο 86 του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο υπηρεσιών και
ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.

5.

Η μεταχείριση αυτή δεν έχει εφαρμογή, όσον αφορά το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος,

στις δραστηριότητες που συνδέονται με το εν λόγω μέρος, έστω και περιστασιακά, με την άσκηση
δημοσίας εξουσίας.
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6.

Για λόγους σαφήνειας, η μεταχείριση αυτή δεν περιλαμβάνει το δικαίωμα έναρξης και

άσκησης δραστηριοτήτων υπό την ιδιότητα αυτοαπασχολούμενου προσώπου και σύστασης και
διαχείρισης επιχειρήσεων και δεν απαγορεύει σε συμβαλλόμενο μέρος να εφαρμόζει μέτρα για τη
ρύθμιση της εισόδου ή της προσωρινής διαμονής φυσικών προσώπων στο έδαφός του,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι αναγκαία για την προστασία της ακεραιότητας
φυσικών προσώπων και την εξασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας τους διά μέσου των συνόρων
του, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω μέτρα δεν εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να αναιρούν
εν όλω ή εν μέρει τα οφέλη που απορρέουν για οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος βάσει των όρων
της συμφωνίας1.

7.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει αυτών δεν θίγουν την

ισχύ νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεις που προβλέπουν ειδική μεταχείριση
αλλοδαπών για λόγους δημόσιας πολιτικής, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

8.

Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασίσει ότι δεν εκπληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση

μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς αναφέρει το γεγονός στην επιτροπή εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση συνιστά, σύμφωνα με το προσάρτημα XVII-6, στην Ουκρανία συγκεκριμένες βελτιώσεις
στις οποίες πρέπει να προβεί και καθορίζει εύλογη προθεσμία, εντός της οποίας είναι δυνατόν να
υλοποιηθούν οι εν λόγω βελτιώσεις. Πριν από τη λήξη της περιόδου εφαρμογής πραγματοποιείται
δεύτερη και, εν ανάγκη, και άλλη αξιολόγηση σχετικά με το εάν υλοποιήθηκαν όντως και
ικανοποιητικά οι συνιστώμενες βελτιώσεις.

1

Το γεγονός και μόνο ότι απαιτείται θεώρηση για τα φυσικά πρόσωπα μιας συγκεκριμένης
χώρας και όχι για τα φυσικά πρόσωπα άλλων χωρών δεν θεωρείται ότι ακυρώνει ή
αποδυναμώνει τα οφέλη που απορρέουν από συγκεκριμένη υποχρέωση.
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ΑΡΘΡΟ 5
Εφαρμογή από την Ουκρανία της νομοθεσίας της ΕΕ μετά τη χορήγηση πλήρους μεταχείρισης
εσωτερικής αγοράς σε έναν συγκεκριμένο τομέα

1.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί το δικαίωμά της να εγκρίνει νέα νομοθεσία ή να τροποποιεί

την υφιστάμενη νομοθεσία της στους τομείς που αφορά η κανονιστική προσέγγιση. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση κοινοποιεί στην Ουκρανία και την επιτροπή εμπορίου γραπτώς και εγκαίρως τυχόν νέα
νομικά δεσμευτική πράξη στους τομείς που αφορά η κανονιστική προσέγγιση, μόλις εκδοθεί από
την Ευρωπαϊκή΄Ένωση.

2.

Η επιτροπή εμπορίου αποφασίζει εντός τριών μηνών να προσθέσει μια συγκεκριμένη νέα ή

τροποποιημένη νομοθετική πράξη της ΕΕ στα προσαρτήματα.

3.

Μόλις μια νέα ή τροποποιημένη νομοθετική πράξη της ΕΕ προστεθεί στο σχετικό

προσάρτημα, η Ουκρανία μεταφέρει και εφαρμόζει τη νομοθεσία στο εσωτερικό νομικό σύστημά
της σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος παραρτήματος και σύμφωνα με τις
ακόλουθες προθεσμίες:
α)

ένας κανονισμός εφαρμόζεται και επιβάλλεται το αργότερο 3 μήνες μετά την ημερομηνία
έναρξης ισχύος που προβλέπεται στον κανονισμό, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την
επιτροπή εμπορίου·

β)

οι οδηγίες εφαρμόζονται και επιβάλλονται το αργότερο 3 μήνες μετά τη λήξη της περιόδου
μεταφοράς που προβλέπεται στην οδηγία, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά από την
επιτροπή εμπορίου.
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Η Ουκρανία εξασφαλίζει ότι, στο τέλος της σχετικής χρονικής περιόδου, η έννομη τάξη της
συμμορφώνεται πλήρως με τη νομική πράξη της ΕΕ που πρέπει να εφαρμοστεί.

4.

Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση της εφαρμογής από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία

με την Ουκρανία, σύμφωνα με τις αρχές που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-6.

5.

Σε περίπτωση που η Ουκρανία αναμένει να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες όσον αφορά

τη μεταφορά νέας ή τροποποιημένης νομοθετικής πράξης της ΕΕ στην εσωτερική νομοθεσία της,
ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την επιτροπή εμπορίου αμέσως σχετικά. Η επιτροπή
εμπορίου μπορεί να αποφασίσει κατά πόσον η Ουκρανία μπορεί, υπό εξαιρετικές περιστάσεις, να
εξαιρεθεί προσωρινά και εν μέρει από τις υποχρεώσεις μεταφοράς βάσει του άρθρου 5 παράγραφος
3 του παρόντος παραρτήματος όσον αφορά νέες ή τροποποιημένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Αν
η επιτροπή εμπορίου χοργήσει τέτοια παρέκκλιση, η Ουκρανία θα υποβάλλει τακτικά εκθέσεις
σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε όσον αφορά τη μεταφορά της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

6.

Αν, με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 5 παράγραφοι 2, 3 και 5 του παρόντος

παραρτήματος, δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με την προσθήκη νέας ή
τροποποιημένης νομοθεσίας της ΕΕ στα προσαρτήματα 3 μήνες μετά την κοινοποίησή της στην
επιτροπή εμπορίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει τη χορήγηση
μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς στον σχετικό τομέα. Στην περίπτωση που η Ουκρανία διαφωνεί
ως προς την αναλογικότητα των μέτρων αναστολής, ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί να
προσφύγει στη διευθέτηση διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 7 του παρόντος παραρήματος. Τα εν
λόγω μέτρα αναστολής αίρονται αμέσως μόλις επιτύχει η επιτροπή εμπορίου αναφορικά με νέες ή
τροποποιημένες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, στην επικαιροποίηση του σχετικού προσαρτήματος ή
βρει μια διαφορετικά αμοιβαία αποδεκτή λύση στο πρόβλημα.
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7.

Όταν η Ουκρανία επιθυμεί να εγκρίνει νέα νομοθεσία ή να τροποποιήσει την υφιστάμενη

νομοθεσία της στους τομείς που αφορά η κανονιστική προσέγγιση, εφαρμόζονται οι απαιτήσεις
υποβολής και αξιολόγησης που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-6.

ΑΡΘΡΟ 6
Ερμηνεία
Εφόσον οι διατάξεις του παρόντος παραρτήματος και οι εφαρμοστέες διατάξεις που αναφέρονται
στα προσαρτήματα είναι ουσιαστικά ταυτόσημες με τους αντίστοιχους κανόνες της Συνθήκης για
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις πράξεις που εκδίδονται δυνάμει αυτής, οι εν λόγω
διατάξεις ερμηνεύονται, στην εφαρμογή και την ισχύ τους, σύμφωνα με τις αποφάσεις του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 7
Μη συμμόρφωση με το παρόν παράρτημα

1.

Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος έχει τη γνώμη ότι το άλλο συμβαλλόμενο μέρος δεν

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο παρόν παράρτημα, ενημερώνει το άλλο
συμβαλλόμενο μέρος και την επιτροπή εμπορίου αμέσως και γραπτώς σχετικά.
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2.

Το οικείο μέρος μπορεί να υποβάλει στο άλλο μέρος και στην επιτροπή εμπορίου επίσημη

αίτηση επίλυσης της εν λόγω διαφοράς και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που απαιτούνται
για ενδελεχή εξέταση της κατάστασης.

3.

Σε συνέχεια της αίτησης αυτής, εφαρμόζονται οι κανόνες και διαδικασίες του κεφαλαίου 14

(Επίλυση διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.

4.

Κατά παρέκκλιση από τα άρθρα 312, 313 και 315 παράγραφος 1 του κεφαλαίου 14 (Επίλυση

διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, αν διαπιστωθεί ότι ένα μέρος δεν
συμμορφώνεται με απόφαση επιτροπής διαιτησίας και, αν υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις που
απαιτούν επείγουσα δράση, το άλλο συμβαλλόμενο μέρος έχει το δικαίωμα να αναστείλει
υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 4 παράγραφος 3 του παρόντος παραρτήματος αμεέσως.

5.

Αυτά τα μέτρα αναστολής αίρονται αμέσως μετά την πλήρη εφαρμογή της έκθεσης

διαιτησίας από το ενδιαφερόμενο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 8
Μέτρα διασφάλισης – αρχές

1.

Σε περίπτωση που δημιουργούνται ή ενδέχεται να δημιουργηθούν σοβαρές οικονομικές,

κοινωνικές ή περιβαλλοντικές δυσχέρειες τομεακού ή περιφερειακού χαρακτήρα, οι οποίες
ενδέχεται να διαρκέσουν, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να λαμβάνει μονομερώς μέτρα
διασφάλισης όσον αφορά τη μεταχείριση που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3
του παρόντος παραρτήματος βάσει των όρων και διαδικασιών που ορίζονται στο άρθρο 9
παράγραφοι 1 έως 6 του παρόντος παραρτήματος.
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2.

Τα μέτρα διασφάλισης αυτά περιορίζονται ως προς την έκταση και τη διάρκειά τους στα

απολύτως αναγκαία, ώστε να επανορθωθεί η κατάσταση στον σχετικό τομέα ή περιφέρεια. Δίνεται
προτεραιότητα σε μέτρα που θίγουν λιγότερο τη λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 9
Μέτρα διασφάλισης – διαδικασίες

1.

Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος σκοπεύει να λάβει μέτρα διασφάλισης, κοινοποιεί την πρόθεσή

του στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσω της επιτροπής εμπορίου και παρέχει τις σχετικές
πληροφορίες.

2.

Τα συμβαλλόμενα μέρη αρχίζουν αμέσως διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου

προκειμένου να εξευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση. Ένα συμβαλλόμενο μέρος απέχει από τη λήψη
μέτρων διασφάλισης έως ότου καταβληθούν προσπάθειες για την εξεύρεση κοινώς αποδεκτής
λύσης.

3.

Το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει μέτρα διασφάλισης μόνο μετά την πάροδο ενός

μηνός από την ημερομηνία κοινοποίησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,
εκτός εάν η διαδικασία διαβουλεύσεων της παραγράφου 2 έχει ολοκληρωθεί πριν εκπνεύσει η εν
λόγω προθεσμία. Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση αυτή, όταν εξαιρετικές περιστάσεις που
απαιτούν επείγουσα δράση εξαιρούν την προηγούμενη εξέταση, ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί
αμέσως να εφαρμόσει τα προστατευτικά μέτρα που είναι αναγκαία για την επανόρθωση της
κατάστασης.
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4.

Το οικείο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στην επιτροπή εμπορίου, χωρίς καθυστέρηση, τα

μέτρα διασφάλισης που έλαβε και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

5.

Κάθε μέτρο διασφάλισης διακόπτεται μόλις οι συντελεστές που οδηγούν στην έγκριση του εν

λόγω μέτρου παύουν να υφίστανται.

6.

Τα μέτρα διασφάλισης που λαμβάνονται αποτελούν το αντικείμενο συνεχών διαβουλεύσεων

στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου με σκοπό την κατάργησή τους ή τον περιορισμό του πεδίου
εφαρμογής τους.

7.

Αν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 6, δεν μπορεί να εξευρεθεί κοινώς αποδεκτή λύση

εντός 6 μηνών και το μέτρο διασφάλισης δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών στον οικείο τομέα, το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος
μπορεί να λάβει αυτά τα αναλογικά εξισορροπητικά μέτρα ως αυστηρώς αναγκαία για την
επανόρθωση της ανισορροπίας. Προτεραιότητα δίνεται στα μέτρα εκείνα που διαταράσσουν
λιγότερο τη λειτουργία του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο υπηρεσιών και ηλεκτρονικό
εμπόριο) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας, του παρόντος παραρτήματος και των
προσαρτημάτων της.

8.

Το οικείο συμβαλλόμενο μέρος κοινοποιεί στην επιτροπή εμπορίου, χωρίς καθυστέρηση, τα

εξισορροπητικά μέτρα που έλαβε και παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Κάθε τέτοιο
εξισορροπητικό μέτρο διακόπτεται αμέσως μόλις οι παράμετροι που οδηγούν στην έγκριση του εν
λόγω μέτρου παύουν να υφίστανται.

9.

Κάθε εξισορροπητικό μέτρο που λαμβάνεται αποτελεί το αντικείμενο συνεχών

διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου με σκοπό την κατάργησή τους ή τον
περιορισμό του πεδίου εφαρμογής τους.
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ΑΡΘΡΟ 10
Ειδικές διατάξεις για τις χρηματοικονομικές υπηρεσίες

1.

Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες ή κάποιον συγκεκριμένο τομέα ή υποτομέα

των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν επιτρέπεται να
εκληφθεί υπό την έννοια ότι περιορίζει την αρχή των συμβαλλόμενων μερών να λάβει όλα τα
κατάλληλα και άμεσα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 126 (Μέτρα προληπτικής εποπτείας) του
κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας μετά τη χορήγηση μεταχείρισης εσωτερικής αγοράς.

2.

Κάθε μέτρο που εγκρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 δεν μπορεί να

υπόκειται στη διαδικασία επίλυσης διαφορών που θεσπίστηκε στο κεφάλαιο 14 (Επίλυση
διαφορών) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 11
Τροποποίηση του παρόντος παραρτήματος
Η επιτροπή εμπορίου μπορεί να αποφασίσει να τροποποιήσει τις διατάξεις του παραρτήματος XVII
σε περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο.
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Προσάρτημα XVII-1

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
Οι διατάξεις των πράξεων που προσδιορίζονται στα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5 (στο εξής
τα «Προσαρτήματα») ισχύουν σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία και τα σημεία 1 έως 6 του
παρόντος προσαρτήματος, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στα προσαρτήματα. Οι ειδικές
προσαρμογές που είναι αναγκαίες για μεμονωμένες πράξεις καθορίζονται στα προσαρτήματα.
Η παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται σύμφωνα με τους διαδικαστικούς κανόνες που παρατίθενται
στα σημεία 7, 8 και 9 του παρόντος προσαρτήματος.

1.

Εισαγωγικά μέρη των πράξεων

Tα προοίμια των προσδιοριζόμενων πράξεων δεν είναι κατάλληλα για τους σκοπούς της παρούσας
συμφωνίας. Ενδιαφέρουν στο μέτρο του αναγκαίου για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή, στο
πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, των διατάξεων που περιέχουν οι εν λόγω πράξεις.
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2.

Ειδική ορολογία των πράξεων

Οι κάτωθι όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στις πράξεις που προσδιορίζονται στο παράρτημα
XVIΙ της παρούσας συμφωνίας, νοούνται ως εξής:
α)

ο όρος «Κοινότητα» ή «Ευρωπαϊκή Ένωση» ως «ΕΕ-Ουκρανία»

β)

οι όροι «κοινοτικό δίκαιο ή δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «κοινοτική νομοθεσία ή
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», «κοινοτικά μέσα ή μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης» και
«Συνθήκη ΕΚ» ή «Συνθήκη για τη λειτουργία της ΕΕ» ως «Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου
ΕΕ-Ουκρανία»·

γ)

ο όρος «Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή «Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης» ως «Επίσημη Εφημερίδα των συμβαλλόμενων μερών».

3.

Αναφορές στα κράτη μέλη

Όποτε οι πράξεις που προσδιορίζονται στα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5 της παρούσας
συμφωνίας περιέχουν αναφορές σε «κράτος(-η) μέλος(-η)», οι αναφορές θεωρούνται ότι
περιλαμβάνουν, πέραν των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την Ουκρανία.
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4.

Αναφορά σε εδάφη

Όποτε οι αναφερόμενες πράξεις περιέχουν αναφορές στο έδαφος της «Κοινότητας», της
«Ευρωπαϊκής Ένωσης» ή της «κοινής αγοράς», οι αναφορές, για τους σκοπούς της συμφωνίας,
νοούνται ως αναφορές στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών, όπως ορίζεται στο άρθρο 483 της
παρούσας συμφωνίας.

5.

Αναφορά στα θεσμικά όργανα

Όποτε οι αναφερόμενες πράξεις περιέχουν αναφορές σε θεσμικά όργανα, επιτροπές ή άλλους
φορείς της ΕΕ, θεωρείται ότι η Ουκρανία δεν θα καταστεί μέλος αυτών των θεσμικών οργάνων,
επιτροπών ή φορέων.

6.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Τα δικαιώματα πoυ παρέχovται και oι υπoχρεώσεις πoυ επιβάλλovται στα κράτη μέλη της ΕΚ ή
στoυς δημόσιoυς φoρείς, τις επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα αυτών, κατά τις μεταξύ τoυς
σχέσεις, εννoείται ότι παρέχovται ή επιβάλλovται επίσης στα συμβαλλόμενα μέρη και τoύτo επίσης
συμβαίvει, κατά περίπτωση, όσoν αφoρά τις αρμόδιες αρχές, τoυς δημόσιoυς φoρείς, τις
επιχειρήσεις ή τα φυσικά πρόσωπα.
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7.

Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

Για να διευκολυνθούν στην άσκηση των εξουσιών τους, οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων
μερών, ύστερα από σχετική αίτηση, ανταλλάσσουν αμοιβαία κάθε πληροφορία που είναι αναγκαία
για την ορθή λειτουργία της παρούσας συμφωνίας.

8.

Αναφορά σε γλώσσες

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν, κατά τις διαδικασίες που
θεσπίζονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ουκρανίας. Εάν σε επίσημο έγγραφο χρησιμοποιείται γλώσσα που δεν είναι επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ταυτοχρόνως υποβάλλεται μετάφραση σε μία επίσημη
γλώσσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, λαμβανομένης υπόψη της προηγούμενης πρότασης.

9.

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή των πράξεων

Διατάξεις σχετικά με τηv έναρξη ισχύoς ή τηv εφαρμoγή των εφαρμοστέων διατάξεων που
αναφέρονται στις πράξεις που απαριθμούνται στα παραρτήματα δεν είναι συναφείς για τους
σκοπούς της συμφωνίας. Τα χρoνικά όρια και oι ημερoμηvίες κατά τις oπoίες αρχίζoυv vα ισχύoυν
και vα εφαρμόζoνται στην Ουκρανία οι εφαρμοστέες διατάξεις και εξασφαλίζουν την
ολοκληρωμένη και πλήρη εφαρμογή τους παρατίθενται στις ρυθμίσεις που ορίζονται στα
παραρτήματα.
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Προσάρτημα XVII-2

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι εφαρμοστέες διατάξεις των ακόλουθων πράξεων ΕΕ εφαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις για
τις οριζόντιες προσαρμογές που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-1, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά. Κατά περίπτωση, καθορίζονται ειδικές προσαρμογές για κάθε μεμονωμένη πράξη.
Εφαρμοστέες διατάξεις προς έγκριση:

A.

Τραπεζικός κλάδος

Οδηγία 2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)
(στο εξής «Οδηγία 2006/48/ΕΚ»).
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Χρονοδιάγραμμα: οι εφαρμοστέες διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σύμφωνα με το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα.
Αναμενόμενη πρόοδος όσον αφορά την
έγκριση κανονισμού της ΕΕ για πιστωτικά
ιδρύματα
Απαιτήσεις πρόσβασης για την ανάληψη
και την άσκηση δραστηριότητας
πιστωτικών ιδρυμάτων
Σχέσεις με τρίτες χώρες
Αρχές προληπτικής εποπτείας
Ορισμός ιδίων κεφαλαίων
Διατάξεις για μεγάλες εκθέσεις
Διατάξεις κατά του κινδύνου σύμφωνα με
τη Βασιλεία I:
–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για
πιστωτικό κίνδυνο

–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο
θέσης, κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενου-διακανονισμού,
FX και κίνδυνο βασικού
εμπορεύματος.

–

Εξαίρεση της εφαρμογής του άρθρου
123 και του τίτλου V κεφάλαιο 5,
δηλαδή της διαδικασίας εποπτικής
εξέτασης και απαιτήσεων
γνωστοποίησης

Εφαρμοστέες διατάξεις
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ
Τίτλος II

Τίτλος IV
Τίτλος V κεφάλαιο 1
τμήμα 2-4
Τίτλος V κεφάλαιο 2
τμήμα 1
Τίτλος V κεφάλαιο 2
τμήμα 5
Τίτλος V κεφάλαιο 2
τμήμα 2
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Αναμενόμενη πρόοδος όσον αφορά την
έγκριση κανονισμού της ΕΕ για πιστωτικά
ιδρύματα
Παραμένουσα διάταξη της οδηγίας
(σύμφωνα με τη Βασιλεία II) ιδίως:
–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για
πιστωτικό κίνδυνο

–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για
λειτουργικούς κινδύνους

–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για κίνδυνο
θέσης, κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενου-διακανονισμού,
κίνδυνο συναλλάγματος και βασικού
εμπορεύματος.

–

Εφαρμογή του άρθρου 123 και του
τίτλου V κεφάλαιο 5, δηλαδή της
διαδικασίας εποπτικής εξέτασης και
απαιτήσεων γνωστοποίησης

Εφαρμοστέες διατάξεις
της οδηγίας 2006/48/ΕΚ

Αναμενόμενο
χρονοπλαίσιο για
εφαρμογή
6 έτη

Τίτλος V κεφάλαιο 4 για την εποπτεία
Οδηγία 2007/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας
2006/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εξαίρεση
ορισμένων ιδρυμάτων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ή την προσθήκη τους σε αυτό καθώς
και την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων έναντι πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2007/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου
2007, για τροποποίηση της οδηγίας 92/49/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 2002/83/ΕΚ,
2004/39/ΕΚ, 2005/68/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ σχετικά με τους διαδικαστικούς κανόνες και τα κριτήρια
αξιολόγησης για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και της αύξησης συμμετοχών στο
μετοχικό κεφάλαιο οντοτήτων του χρηματοπιστωτικού τομέα
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων επενδύσεων και των πιστωτικών
ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (στο εξής «οδηγία 2006/49/ΕΚ»)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με το ακόλουθο
χρονοδιάγραμμα
Αναμενόμενη πρόοδος όσον αφορά την
έγκριση κανονισμού της ΕΕ για
εταιρείες επενδύσεων
Αρχικό κεφαλαίο
Ορισμός βιβλίου τραπεζικών εργασιών
Ίδια κεφάλαια
Διατάξεις κατά του κινδύνου σύμφωνα
με τη Βασιλεία I:
–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για
πιστωτικό κίνδυνο

–

Κεφαλαιακές απαιτήσεις για
κίνδυνο θέσης, κίνδυνος
αντισυμβαλλόμενουδιακανονισμού, κίνδυνο
συναλλάγματος και βασικού
εμπορεύματος.

Εφαρμοστέες διατάξεις
της οδηγίας 2006/49/ΕΚ
Κεφάλαιο 2
Κεφάλαιο 3
Κεφάλαιο 4
Κεφάλαιο 5 Τμήμα 1

Απομένουσα διάταξη της οδηγίας.
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Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου
2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων και για την
τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ
93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
98/78/ΕΚ και 2000/12/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/110/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου
2009, για την ανάληψη, την άσκηση και την προληπτική εποπτεία της δραστηριότητας ιδρύματος
ηλεκτρονικού χρήματος
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 94/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 1994, περί
των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1986, για τους ετήσιους και
ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2001/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου
2001, για την τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ και 86/635/ΕΟΚ όσον αφορά
τους κανόνες αποτίμησης για τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων
μορφών καθώς και τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003,
για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/EΟΚ, 83/349/EΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και
91/674/EΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων
μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2006/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006,
για την τροποποίηση της οδηγίας 78/660/EΟΚ του Συμβουλίου περί των ετήσιων λογαριασμών
εταιρειών ορισμένων μορφών, της οδηγίας 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους
ενοποιημένους λογαριασμούς, της οδηγίας 86/635/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και
ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και της
οδηγίας 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς των
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 89/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Φεβρουαρίου 1989, όσον αφορά τις υποχρεώσεις
δημοσίευσης των λογιστικών εγγράφων των εγκατεστημένων σε ένα κράτος μέλος
υποκαταστημάτων των πιστωτικών ή χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους
εκτός του κράτους μέλους αυτού
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001,
για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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B.

Ασφάλιση

Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης
(Φερεγγυότητα II) (αναδιατυπωμένη έκδοση)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με την εξαίρεση των άρθρων 127 και 17γ, τα οποία θα
πρέπει να εφαρμοστούν εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου
2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία
αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής
(κωδικοποιημένη έκδοση)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών, με την
εξαίρεση του άρθρου 9 το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί 8 έτη από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 91/674/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/Παράρτημα XVII-2/el 8

6632

92/48/ΕΟΚ: Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 1991, για τους ασφαλιστικούς
μεσάζοντες
Χρονοδιάγραμμα: δεν χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία.
Οδηγία 2002/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου
2002, σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 2003, για
τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών
συνταξιοδοτικών παροχών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Γ.

Εγγυήσεις

Οδηγία 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, για την τροποποίηση των οδηγιών 85/611/ΕΟΚ και
93/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 93/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας
2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τις οργανωτικές
απαιτήσεις και τους όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων επενδύσεων, καθώς και τους ορισμούς
που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 της Επιτροπής, της 10ης Αυγούστου 2006, για την εφαρμογή
της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
υποχρεώσεις τήρησης αρχείων για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τη γνωστοποίηση συναλλαγών, τη
διαφάνεια της αγοράς, την εισαγωγή χρηματοπιστωτικών μέσων προς διαπραγμάτευση, καθώς και
τους ορισμούς που ισχύουν για τους σκοπούς της εν λόγω οδηγίας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου 2003,
σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών
αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της
οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων,
την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και
τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1787/2006 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2006, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα
ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω
παραπομπής, τη δημοσίευση των ενημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών
διαφημίσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου
2004, για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2007, σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών
κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Μαρτίου 1997,
σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003,
για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης
της αγοράς (κατάχρηση αγοράς)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/72/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Απριλίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας
2003/6/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις αποδεκτές
πρακτικές της αγοράς, τον ορισμό των εμπιστευτικών πληροφοριών για παράγωγα μέσα
εμπορευμάτων, την κατάρτιση καταλόγων κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών, τη γνωστοποίηση
των συναλλαγών προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και τη γνωστοποίηση ύποπτων
συναλλαγών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/124/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή της οδηγίας
2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον ορισμό και τη
δημοσιοποίηση των εμπιστευτικών πληροφοριών και τον ορισμό των πράξεων χειραγώγησης της
αγοράς
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/125/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τις λεπτομέρειες εφαρμογής
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θεμιτή
παρουσίαση των επενδυτικών συστάσεων και τη γνωστοποίηση των συγκρούσεων συμφερόντων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για την εφαρμογή
της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις
απαλλαγές που προβλέπονται για τα προγράμματα επαναγοράς και για τις πράξεις σταθεροποίησης
χρηματοπιστωτικών μέσων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Σεπτεμβρίου 2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2000/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Νοεμβρίου 2000,
για τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 85/611/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ και
93/22/ΕΟΚ όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2001/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001
σχετικά με την εισαγωγή κινητών αξιών σε χρηματιστήριο αξιών και τις πληροφορίες επί των
αξιών αυτών που πρέπει να δημοσιεύονται
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006,
σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/EΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, ως
προς ορισμένες προθεσμίες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 211/2007 της Επιτροπής, της 27ης Φεβρουαρίου 2007, για τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, σε περιπτώσεις που ο εκδότης έχει σύνθετο
χρηματοοικονομικό ιστορικό ή έχει αναλάβει σημαντική χρηματοοικονομική δέσμευση
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1569/2007 της Επιτροπής, της 21ης Δεκεμβρίου 2007, για την καθιέρωση
μηχανισμού για τον προσδιορισμό της ισοδυναμίας των λογιστικών προτύπων που εφαρμόζουν οι
εκδότες κινητών αξιών τρίτων χωρών βάσει των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2004/109/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2008/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008,
για τροποποίηση της οδηγίας 2004/39/ΕΚ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων όσον αφορά
τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2008/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008,
για τροποποίηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να
δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς
διαπραγμάτευση, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2008/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 ,
για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/6/ΕΚ σε σχέση με τις πράξεις προσώπων που κατέχουν
εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς), όσον
αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1289/2008 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 809/2004 για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα
ενημερωτικά δελτία και τις διαφημίσεις
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Δ.

ΟΣΕΚΑ

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009,
για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με
ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (αναδιατύπωση)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της οδηγίας
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές
απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη
διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας
εταιρείας διαχείρισης
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2010/44/ΕΕ της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2010, για την εφαρμογή της οδηγίας
2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διατάξεις
για τις συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, τις δομές κύριου-τροφοδοτικού και τη διαδικασία
κοινοποίησης
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 583/2010 της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της
οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά βασικές
πληροφορίες για τους επενδυτές και ειδικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληρούνται, όταν οι
βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές ή το ενημερωτικό δελτίο διατίθενται σε άλλο σταθερό
μέσο πλην του χαρτιού και μέσω δικτυακού τόπου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 584/2010 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή
της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη
μορφή και το περιεχόμενο της τυποποιημένης επιστολής κοινοποίησης και τη βεβαίωση ΟΣΕΚΑ,
τη χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ των αρμόδιων αρχών για τους σκοπούς της
κοινοποίησης και τις διαδικασίες για την εκτέλεση επιτόπιων εξακριβώσεων και ερευνών, και την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων αρχών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2007/16/ΕΚ της Επιτροπής, της 19 Μαρτίου 2007, για την εφαρμογή της οδηγίας
85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ)
όσον αφορά τη διευκρίνιση ορισμένων ορισμών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Ε.

Υποδομές αγοράς

Οδηγία 2002/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Ιουνίου 2002 για
τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για
την τροποποίηση της οδηγίας 98/26/ΕΚ σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα
συστήματα πληρωμών και στα συστήματα διακανονισμού αξιογράφων καθώς και της οδηγίας
2002/47/ΕΚ για τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, όσον αφορά συνδεδεμένα
συστήματα και πιστωτικές απαιτήσεις
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 98/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998
σχετικά με το αμετάκλητο του διακανονισμού στα συστήματα πληρωμών και στα συστήματα
διακανονισμού αξιογράφων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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ΣΤ. Πληρωμές
Οδηγία 2007/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου
2007, για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 97/7/ΕΚ,
2002/65/ΕΚ, 2005/60/ΕΚ και 2006/48/ΕΚ και την κατάργηση της οδηγίας 97/5/ΕΚ
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/Παράρτημα XVII-2/el 21

6645

Ζ.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οδηγία 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Αυγούστου 2006, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής
της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον
ορισμό του πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και τα τεχνικά κριτήρια για την εφαρμογή της
απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και την εφαρμογή της εξαίρεσης σε
περιπτώσεις άσκησης χρηματοπιστωτικής δραστηριότητας σε περιστασιακή ή πολύ περιορισμένη
βάση
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Νοεμβρίου 2006, περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές
χρηματικών ποσών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Η.

Ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων και πληρωμών

Άρθρο 63 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
Άρθρο 64 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
Άρθρο 65 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
Άρθρο 66 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
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Άρθρο 75 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
Άρθρο 215 της ΣΛΕΕ
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για τη διάταξη αυτή της
Συνθήκης.
Παράρτημα Ι της οδηγίας 88/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1988, για τη θέση σε
εφαρμογή του άρθρου 67 της Συνθήκης
Χρονοδιάγραμμα: 5 χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η επιτροπή εμπορίου
θα λάβει την τελική απόφαση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για το παράρτημα I της
οδηγίας 88/361/ΕΟΚ της 24ης Ιουνίου 1988.
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Προσάρτημα XVII-3

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Οι εφαρμοστέες διατάξεις των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ εφαρμόζονται σύμφωνα με τις
διατάξεις για τις οριζόντιες προσαρμογές που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-1, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά. Κατά περίπτωση, καθορίζονται ειδικές προσαρμογές για κάθε μεμονωμένη
πράξη.
Εφαρμοστέες διατάξεις προς έγκριση:
Η οδηγία 2002/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου
2002, σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
(οδηγία-πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009

-

ορίζει τις σχετικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών
επικοινωνιών, οι οποίες υπόκεινται σε εκ των προτέρων ρύθμιση, και αναλύουν τις εν λόγω
αγορές με σκοπό τον καθορισμό κατά πόσον ασκείται σε αυτές σημαντική επιρροή στην
αγορά (SMP)·

-

ενισχύει την ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της εθνικής ρυθμιστικής αρχής στον
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Άρθρο 3 παράγραφος 2)·
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-

καθιερώνει διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για νέα ρυθμιστικά μέτρα·

-

καθιερώνει αποτελεσματικούς μηχανισμούς για άσκηση έφεσης κατά των αποφάσεων της
εθνικής ρυθμιστικής αρχής στο πεδίο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Η οδηγία 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία αδειοδότησης),
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

-

εφαρμόζει κανονισμό για την πρόβλεψη γενικών αδειών και τον περιορισμό της ανάγκης για
ατομικές άδειες σε συγκεκριμένες δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις.

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2002/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και
με τη διασύνδεσή τους (οδηγία για την πρόσβαση), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.
Βάσει της ανάλυσης αγοράς, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την οδηγία-πλαίσιο, η εθνική
ρυθμιστική αρχή στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών επιβάλλει στους οικονομικούς
φορείς που διαπιστώθηκε ότι έχουν σημαντική επιρροή στην αγορά (SMP) στις σχετικές αγορές,
κατάλληλες ρυθμιστικές υποχρεώσεις όσον αφορά:

-

πρόσβαση και χρήση ειδικών εγκαταστάσεων δικτύου

-

ελέγχους τιμών για τις χρεώσεις πρόσβαση και διασύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των
υποχρέωσεων για προσανατολισμό κόστους

-

διαφάνεια, αποφυγή διακρίσεων και λογιστικό διαχωρισμό.

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Η οδηγία 2002/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002,
για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία
2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009

-

εφαρμόζει τον κανονισμό σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής καθολικής υπηρεσίας (USO),
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μηχανισμών για την κοστολόγηση και τη
χρηματοδότηση·

-

εξασφαλίζει τον σεβασμό των συμφερόντων και δικαιωμάτων των χρηστών, ιδίως με την
εισαγωγή της φορητότητας των αριθμών και του ενιαίου ευρωπαϊκού αριθμού κλήσης
έκτακτης ανάγκης 112.

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Η απόφαση 676/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου
2002, σχετικά με ένα κανονιστικό πλαίσιο για την πολιτική του ραδιοφάσματος στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα

-

εγκρίνει πολιτική και κανονισμό για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας και αποδοτικής χρήσης
του ραδιοφάσματος

Χρονοδιάγραμμα: Τα μέτρα που απορρέουν από τη λειτουργία της απόφασης αυτής θα πρέπει να
εφαρμοστούν εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Η οδηγία 2002/77/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Σεπτεμβρίου 2002, σχετικά με τον ανταγωνισμό
στις αγορές δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών

-

παρακολουθεί τον θεμιτό ανταγωνισμό στις αγορές ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ιδίως όσον
αφορά τιμές που αντικατοπτρίζουν το κόστος για υπηρεσίες.

Οδηγία 98/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 1998,
για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης
υπό όρους
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/Παράρτημα XVII-3/el 5

6653

Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο»)
Η οδηγία καλύπτει όλες τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, τόσο από επιχείρηση σε
επιχείρηση και επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές, δηλαδή κάθε υπηρεσία που συνήθως
παρέχεται έναντι αμοιβής, από απόσταση, με ηλεκτρονικά μέσα και κατόπιν προσωπικής επιλογής
ενός αποδέκτη υπηρεσιών.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου
1999, σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Προσάρτημα XVII-4

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Οι εφαρμοστέες διατάξεις των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν σύμφωνα με
τις διατάξεις για τις οριζόντιες προσαρμογές που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-1, εκτός αν
ορίζεται διαφορετικά. Κατά περίπτωση, καθορίζονται ειδικές προσαρμογές για κάθε μεμονωμένη
πράξη.
Εφαρμοστέες διατάξεις προς έγκριση:
Οδηγία 97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997,
σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών
ταχυδρομικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2002/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002,
για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ όσον αφορά το περαιτέρω άνοιγμα των κοινοτικών
ταχυδρομικών υπηρεσιών στον ανταγωνισμό
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2008/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου
2008, για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/ΕΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής
αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Προσάρτημα XVII-5

ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι εφαρμοστέες διατάξεις των ακόλουθων πράξεων της ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα
με τις διατάξεις για τις οριζόντιες προσαρμογές που παρατίθενται στο προσάρτημα XVII-1, εκτός
αν ορίζεται διαφορετικά. Κατά περίπτωση, καθορίζονται ειδικές προσαρμογές για κάθε
μεμονωμένη πράξη.
Εφαρμοστέες διατάξεις προς έγκριση:
Θαλάσσια ασφάλεια - κράτος της σημαίας του πλοίου / νηογνώμονες
Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς
δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Φεβρουαρίου 2006, για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας εντός της
Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3051/95
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/Παράρτημα XVII-5/el 1

6657

Αποφάσεις εφαρμογής
Κατάλογος οργανισμών αναγνωρισμένων βάσει της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας
Νοεμβρίου 1994, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης
και εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κράτος λιμένα
Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, για την επιβολή, σχετικά με τη
ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία
κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης
και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Παρακολούθηση της κυκλοφορίας
Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002,
για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και
ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
α)

Τεχνικοί και επιχειρησιακοί κανόνες

-

Επιβατηγά πλοία

Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 για τους κανόνες και τα πρότυπα
ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με ένα σύστημα
υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά
ro- ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003,
σχετικά με ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατικά οχηματαγωγά πλοία (ro-ro).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

Πετρελαιοφόρα

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή
ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου
Το χρονοδιάγραμμα της σταδιακής κατάργησης των πετρελαιοφόρων μονού κύτους θα
ακολουθήσει το πρόγραμμα όπως καθορίζεται στη σύμβαση MARPOL.
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-

Φορτηγά πλοία φορτίου χύδην

Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου
2001, σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή
φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

Πλήρωμα

Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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β)

Περιβάλλον

Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου
2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 6 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Τεχνικοί όροι
Οδηγία 2002/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου
2002, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και
απόπλου από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κοινωνικές συνθήκες
Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα
πλοία
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (FST) - Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των
ναυτικών, πλην της ρήτρας 16
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, με την εξαίρεση της ρήτρας 16 η οποία θα πρέπει να
εφαρμοστεί εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου
1999, σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των
πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Ασφάλεια της ναυτιλίας
Οδηγία 2005/65/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας (πλην εκείνων που αφορούν επιθεωρήσεις της
Επιτροπής) θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού (πλην εκείνων που αφορούν επιθεωρήσεις της
Επιτροπής) θα πρέπει να εφαρμοστούν εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Προσάρτημα XVII-6

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1.

Διατάξεις σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία

Για να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παραρτήματος XVII, ιδίως τα άρθρα του 2, 3, 4 και 5,
τα συμβαλλόμενα μέρη και οι σχετικές αρχές και φορείς τους ανταλλάσσουν όλες τις σχετικές
πληροφορίες όσον αφορά την προσέγγιση και εφαρμογή της σχετκής νομοθεσίας της ΕΕ. Τα
συμβαλλόμενα μέρη θα εξασφαλίσουν την πλήρη διοικητική συνεργασία.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συμφωνήσουν σχετικά με τις διαδικασίες για την ανταλλαγή
πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου καταλόγου των οικείων αρχών με σημείο επαφής για κάθε
νομοθετική πράξη που διέπεται από τα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5. Κάθε συμβαλλόμενο
μέρος εξουσιοδοτείται να δημιουργήσει άμεσες επαφές με όλες τις αρχές και φορείς του άλλου
μέρους που συμπεριλαμβάνονται στον προαναφερόμενο κατάλογο.
Τα έγγραφα που υποβάλλονται στην ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν πάντα μια έκδοση στα
αγγλικά. Η ΕΕ θα επικοινωνεί αποκλειστικά στα αγγλικά, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.
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2.

Οδικός χάρτης

Εντός περιόδου 6 μηνών μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, η Ουκρανία υποβάλλει
για κάθε τομέα λεπτομερή οδικό χάρτη για την επιβολή και την εφαρμογή όλων των ειδικών ανά
τομέα πράξεων που αναφέρονται στα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5 (στο εξής, οι «νομικές
πράξεις της ΕΕ»), τονίζοντας τις πιθανές νομοθετικές και θεσμικές αλλαγές που απιτούνται, τα
ενδιάμεσα χρονοδιαγράμματα και εκτίμηση των αναγκών διοικητικής ικανότητας. Οι οδικοί χάρτες
είναι ενδεικτικοί και μπορούν να τροποποιηθούν.

3.

Εκθέσεις και αξιολόγηση

Μόλις η Ουκρανία κρίνει ότι μια συγκεκριμένη νομική πράξη της ΕΕ έχει εφαρμοστεί κατάλληλα,
ενημερώνει την ΕΕ σχετικά. Η Ουκρανία διαβιβάζει στην αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής την
εσωτερική πράξη με πίνακας συσχετισμού («πίνακα μεταφοράς») που παρουσιάζει λεπτομερώς την
αντιστοιχία με κάθε άρθρο της νομικής πράξης της ΕΕ, καθώς και, εφόσον ενδείκνυται, κατάλογο
των ουκρανικών νομικών πράξεων που πρέπει να τροποποιηθούν ή να καταργηθούν για να
εφαρμοστεί πλήρως η νομική πράξη της ΕΕ.
Η ΕΕ θα αξιολογήσει την προσέγγιση της Ουκρανίας στην νομική πράξη της ΕΕ με βάση τους
προαναφερόμενους πίνακες μεταφοράς, τον κατάλογο των ουκρανικών πράξεων που πρέπει να
τροποποιηθούν ή να ακυρωθούν και άλλες σχετικές πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με το
άρθρο 1 του παρόντος προσαρτήματος. Η επίσημη αξιολόγηση θα βασιστεί αποκλειστικά σε
σύγκριση μεταξύ των τελικών νομικών πράξεων και της συγκεκριμένης νομικής πράξης της ΕΕ.
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής θα εκδώσουν αξιολόγηση της πράξης εντός 12 εβδομάδων
μετά την επίσημη διαβίβασή της. Η περίοδος αυτή μπορεί να επιμηκυνθεί μία φορά με τη δέουσα
αιτιολόγηση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρυ 5 παράγραφος 3 του
παραρτήματος XVII σχετικά με την κανονιστική προσέγγιση, εάν η αξιολόγηση που προβλέπεται
σε προηγούμενες παραγράφους καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Ουκρανία δεν προσέγγισε
κατάλληλα μια συγκεκριμένη νομική πράξη της, η ΕΕ εκδίδει γραπτές συστάσεις σχετικά με τα
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η πλήρης συνεκτικότητα με τη νομική πράξη της ΕΕ.
Κατόπιν αιτήματος, οι εν λόγω συστάσεις μπορούν να συζητηθούν στο πλαίσιο της Επιτροπής
Εμπορίου.
Η διαδικασία για την επίσημη αξιολόγηση της προσέγγισης στη νομική πράξη της ΕΕ δεν
προδικάζει την αξιολόγηση της αποτελεσματικής επιβολής και εφαρμογής της νομικής πράξης της
ΕΕ για το σκοπό των άρθρων 4 παράγραφος 3 και 5 παράγραφος 3 του παραρτήματος XVII.

4.

Αξιολόγηση της προόδου στην αποτελεσματική επιβολή και εφαρμογή των νομικών πράξεων

της ΕΕ
Η Ουκρανία εξασφαλίζει ότι οι αρχές και φορείς υπό τη δικαιοδοσία της που είναι αρμόδιοι για την
αποτελεσματική εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που εκδίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 114, 124,
133 και 139 του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) και το
κεφάλαιο 7 (Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας
και το παράρτημα XVII σε συνδυασμό με τα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5 συνεχώς
εφαρμόζουν και επαρκώς επιβάλλουν το σύνολο της νομοθεσίας για την οποία οι ενωσιακές
επίσημες αξιολογήσεις των προσπαθειών προσέγγισης της Ουκρανίας ήταν προηγουμένως θετικές,
καθώς και το σύνολο της μελλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4 και 5 του
παραρτήματος XVII.
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Η Ουκρανία υποβάλλει τακτικά και τουλάχιστον δυο φορές τον χρόνο έκθεση σχετικά με την
πρόοδο στην συνολική εφαρμογή σε κάποιον τομέα και αναφορικά με την εκτέλεση του οδικού
χάρτη που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος προσαρτήματος. Και τα δύο συμβαλλόμενα
μέρη θα πρέπει να συμφωνούν σχετικά με τον ακριβή μορφότυπο και τα περιεχόμενα των
εκθέσεων.
Οι εκθέσεις προόδου διαβιβάζονται, σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος προσαρτήματος, στην
αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής και μπορούν να συζητηθούν σε ειδικές επιτροπές ή φορείς που
δημιουργούνται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο βάσει της συμφωνίας σύνδεσης.
Η Ουκρανία παρέχει επαρκή στοιχεία για την αποτελεσματική μεταφορά και εφαρμογή των
νομικών πράξεων της ΕΕ. Για τον σκοπό αυτό, η Ουκρανία δείχνει επαρκή διοικητική ικανότητα
για την εφαρμογή της εθνικής νομοθεσίας που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 114, 124, 133 και
139 του κεφαλαίου 6 (Εγκατάσταση, εμπόριο υπηρεσιών και ηλεκτρονικό εμπόριο) και το
κεφάλαιο 7 (Τρέχουσες πληρωμές και κινήσεις κεφαλαίων) του τίτλου IV της συμφωνίας και το
παράρτημα XVII σε συνδυασμό με τα προσαρτήματα XVII-2 έως XVII-5 και παρέχουν
ικανοποιητικές επιδόσεις όσον αφορά την ειδική ανά τομέα επιτήρηση και έρευνα, τις διώξεις και
τη διοικητική και δικαστική αντιμετώπιση των παραβιάσεων.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 και του άρθρου 5 παράγραφος 3 του παραρτήματος
XVII σχετικά με την κανονιστική προσέγγιση, η ΕΕ μπορεί να αξιολογήσει την πρόοδο με
αποστολές επιτόπου, που πραγματοποιούνται με τη συνεργασία των αρμόδιων ουκρανικών αρχών
και μπορεί να προσφύγει, κατά περίπτωση, στη βοήθεια τρίτων μερών σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
καθώς και σε ιδιωτικούς οργανισμούς.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XVIII του κεφαλαίου 6
ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Να συμπεριληφθούν εντός 3 μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, βλέπε άρθρο
107 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIX του κεφαλαίου 6
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αγορές λιανικής
Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς και μη οικιακούς
καταναλωτές.
Αγορές χονδρικής

1.

Εκκίνηση κλήσεων από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

Για τις ανάγκες της παρούσας σύστασης, η εκκίνηση κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά τοπικών
κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει με τα όρια για τις αγορές διαβίβασης
κλήσεων και τερματισμού κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή
θέση.
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2.

Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε

σταθερή θέση.
Για τους σκοπούς του παρόντος καταλόγου, ο τερματισμός κλήσεων περιλαμβάνει τη μεταφορά
τοπικών κλήσεων και οριοθετείται κατά τρόπο που συμβαδίζει, σε εθνικό πλαίσιο, με τα όρια για
την αγορά εκκίνησης κλήσεων και την αγορά διαβίβασης κλήσεων στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο
που παρέχεται σε σταθερή θέση.

3.

Χονδρική αγορά (φυσικής) πρόσβασης σε υποδομή δικτύου (συμπεριλαμβάνονται

μεριζόμενη πρόσβαση ή πλήρως αποδεσμοποιημένη πρόσβαση) σε σταθερή θέση.

4.

Ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής.

Η αγορά αυτή καλύπτει τη μη φυσική ή εικονική δικτυακή πρόσβαση, συμπεριλαμβανομένης της
πρόσβασης «διφυορεύματος» σε σταθερή θέση. Η αγορά αυτή βρίσκεται στα κατάντη της φυσικής
πρόσβασης που καλύπτεται από την ανωτέρω αγορά 3, με την έννοια ότι η ευρυζωνική πρόσβαση
χονδρικής μπορεί να δομηθεί με χρησιμοποίηση της φυσικής πρόσβασης σε συνδυασμό με άλλα
στοιχεία.

5.

Χονδρική αγορά τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών, ανεξάρτητα από την

τεχνολογία που χρησιμοποιείται για την παροχή μισθωμένης ή αποκλειστικής χωρητικότητας.

6.

Τερματισμός φωνητικών κλήσεων μεμονωμένα κινητά δίκτυα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XX του κεφαλαίου 6
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 116 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Αγορές λιανικής

1.

Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

2.

Πρόσβαση στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο σε σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες.

3.

Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε

σταθερή θέση για οικιακούς πελάτες.

4.

Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για

οικιακούς πελάτες.
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5.

Δημοσίως διαθέσιμες τοπικές ή/και εθνικές τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε

σταθερή θέση για μη οικιακούς πελάτες.

6.

Δημοσίως διαθέσιμες διεθνείς τηλεφωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε σταθερή θέση για

μη οικιακούς πελάτες.

7.

Το ελάχιστο σύνολο μισθωμένων γραμμών (που περιλαμβάνει τους ειδικούς τύπους

μισθωμένων γραμμών έως και, συμπεριλαμβανομένων, 2Mb/sec ).
Επίπεδο χονδρικής

8.

Εκκίνηση κλήσεων από το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχεται σε σταθερή θέση.

9.

Τερματισμός κλήσεων σε μεμονωμένα δημόσια τηλεφωνικά δίκτυα που παρέχονται σε

σταθερή θέση.

10.

Διαβιβαστικές υπηρεσίες στο δημόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο.
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11.

Χονδρική παροχή αποδεσμοποιημένης πρόσβασης (συμπεριλαμβανομένης της μεριζόμενης

πρόσβασης) σε μεταλλικούς βρόχους και υποβρόχους για το σκοπό της παροχής ευρυζωνικών και
φωνητικών υπηρεσιών.

12.

Ευρυζωνική πρόσβαση χονδρικής.

13.

Χονδρική παροχή τερματικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

14.

Χονδρική παροχή ζευκτικών τμημάτων μισθωμένων γραμμών.

15.

Πρόσβαση και προέλευση κλήσης σε δημόσια κινητά τηλεφωνικά δίκτυα

16.

Τερματισμός φωνητικών κλήσεων σε μεμονωμένα κινητά δίκτυα.

17.

Η εθνική αγορά χονδρικής παροχής διεθνούς περιαγωγής σε δημόσια δίκτυα κινητών

επικοινωνιών.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ του Κεφαλαίου 8
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Α του Κεφαλαίου 81
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ,
ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Φάση

1

1

Εφαρμογή του
άρθρου 151
Εφαρμογή της
θεσμικής
μεταρρύθμισης όπως
προβλέπεται στο
άρθρο 150.2
Συμφωνία σχετικά με
τη στρατηγική για τη
μεταρρύθμιση όπως
προβλέπεται στο
άρθρο 152

Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα

Πρόσβαση στην
αγορά που
παραχωρείται
στην ΕΕ από
την Ουκρανία

6 μήνες μετά την
έναρξη ισχύος
της συμφωνίας.

Προμήθειες για
τις κεντρικές
κυβερνητικές
αρχές

Πρόσβαση
στην αγορά
που
παραχωρείται
στην
Ουκρανία από
την ΕΕ
Προμήθειες
για τις
κεντρικές
κυβερνητικές
αρχές

Σύμφωνα με το κεφάλαιο περί δημοσίων συμβάσεων της συμφωνίας, το παρόν παράρτημα
βασίζεται στις διατάξεις των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ, 89/665/ΕΟΚ, 92/13/ΕΟΚ
και 2007/66/ΕΚ που καλύπτουν την σύναψη δημοσίων συμβάσεων και τις διαδικασίες
προσφυγής εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει πρακτικά
ερωτήματα ως προς την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων των εν λόγω οδηγιών, κατά την
προσέγγιση των νομοθεσιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η προσέγγιση των νομοθεσιών πρέπει
να πραγματοποιείται τηρουμένων των αναλογιών, λαμβάνοντας υπόψη τις σχέσεις ΕΕΟυκρανίας, όπως ορίζονται στην παρούσα συμφωνία. Η Ουκρανία επιλέγει τις κατάλληλες
νομικές πράξεις για τη μεταφορά των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν κεφάλαιο,
σύμφωνα με τη συνταγματική της τάξη.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Α/el 1

6675

Φάση

Ενδεικτικό
χρονοδιάγραμμα

Πρόσβαση στην
αγορά που
παραχωρείται
στην ΕΕ από
την Ουκρανία
Προμήθειες για
κρατικές,
περιφερειακές
και τοπικές
αρχές και
φορείς που
διέπονται από
το δημόσιο
δίκαιο
Προμήθειες για
όλους τους
αναθέτοντες
φορείς στον
τομέα των
οργανισμών
κοινής
ωφέλειας,
Συμβάσεις
υπηρεσιών και
έργων και
συμβάσεις
εκχώρησης για
όλες τις
αναθέτουσες
αρχές
Συμβάσεις
υπηρεσιών και
έργων για όλους
τους
αναθέτοντες
φορείς στον
τομέα των
οργανισμών
κοινής
ωφέλειας,

2

Προσέγγιση και
εφαρμογή των
βασικών στοιχείων
της οδηγίας
2004/18/ΕΚ και της
οδηγίας 89/665/ΕΟΚ

3 έτη μετά την
έναρξη ισχύος
της συμφωνίας

3

Προσέγγιση και
εφαρμογή των
βασικών στοιχείων
της οδηγίας
2004/17/ΕΚ και της
οδηγίας 92/13/ΕΟΚ

4 έτη μετά την
έναρξη ισχύος
της συμφωνίας

4

Προσέγγιση και
εφαρμογή άλλων
στοιχείων της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ

6 έτη μετά την
έναρξη ισχύος
της συμφωνίας

5

Προσέγγιση και
εφαρμογή άλλων
στοιχείων της
οδηγίας 2004/17/ΕΚ

8 έτη μετά την
έναρξη ισχύος
της συμφωνίας

________________________
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Πρόσβαση
στην αγορά
που
παραχωρείται
στην
Ουκρανία από
την ΕΕ
Προμήθειες
για κρατικές,
περιφερειακές
και τοπικές
αρχές και
φορείς που
διέπονται από
το δημόσιο
δίκαιο
Προμήθειες
για όλους τους
αναθέτοντες
φορείς

Συμβάσεις
υπηρεσιών και
έργων και
συμβάσεις
εκχώρησης για
όλες τις
αναθέτουσες
αρχές
Συμβάσεις
υπηρεσιών και
έργων για
όλους τους
αναθέτοντες
φορείς στον
τομέα των
οργανισμών
κοινής
ωφέλειας,

Παραρτήματα
XXI-Β και
XXI- Γ

Παραρτήματα
XXI-Δ και
XXI-Ε

Παραρτήματα
XXI-ΣΤ, XXI-Ζ
και XXI-Η

Παραρτήματα
XXI-Θ και
XXI-Ι
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-B του Κεφαλαίου 8
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 2)

ΤΙΤΛΟΣ I
Ορισμοί και γενικές αρχές

Άρθρο 1

Ορισμοί: (σημεία: 1, 2, 8, 91, 11α, β και δ, 12, 13, 14, 15)

Άρθρο 2

Αρχές που διέπουν τη σύναψη συμβάσεων

Άρθρο 3

Εκχώρηση ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων: ρήτρα αποφυγής
διακρίσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές Διατάξεις

1

Άρθρο 4

Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 6

Εχεμύθεια

Σημειώνεται ότι ως «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» νοούνται οι οργανισμοί οι οποίοι
πληρούν τις τρεις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 9 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Πεδίο εφαρμογής
Τμήμα 1
Κατώτατα όρια

Άρθρο 8

Συμβάσεις που επιδοτούνται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50 % από τις
αναθέτουσες αρχές1

Άρθρο 9

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των δημόσιων συμβάσεων,
των συμφωνιών-πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών

Τμήμα 2
Ειδικές περιστάσεις

Άρθρο 10

Συμβάσεις στον τομέα της άμυνας2

Τμήμα 3
Εξαιρούμενες συμβάσεις

1

2

Άρθρο 12

Συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των
μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών (μόνον εφόσον έχουν
μεταφερθεί βασικοί κανόνες της οδηγίας 2004/17/ΕΚ)

Άρθρο 13

Ειδικές εξαιρέσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Άρθρο 14

Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ιδιαίτερα μέτρα
ασφαλείας

Άρθρο 15

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων

Άρθρο 18

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος

Σημειώνεται ότι το άρθρο 9 παράγραφος 8 στοιχείο β) σημείο ii) της οδηγίας 2004/18/ΕΚ δεν
υποχρεώνει ένα μέρος να χρησιμοποιεί συμβάσεις αορίστου χρόνου. Επαφίεται στον εγχώριο
νομοθέτη να καθορίσει εάν και εφόσον οι συμβάσεις αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
Η παρούσα συμφωνία καλύπτει μόνο τις δημόσιες συμβάσεις που σχετίζονται με την άμυνα,
όπως ορίζεται στο παράρτημα V της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν
να αφαιρούν στοιχεία από τον κατάλογο του εν λόγω παραρτήματος, ανά πάσα στιγμή, με
απόφαση της επιτροπής εμπορίου.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 2
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Τμήμα 4
Ειδικό καθεστώς

Άρθρο 19

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Καθεστώτα που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 20

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Α

Άρθρο 21

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β

Άρθρο 22

Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα
ΙΙ Α και υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙ Β

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ειδικοί κανόνες οι οποίοι αφορούν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 23

Τεχνικές προδιαγραφές

Άρθρο 24

Παραλλαγές

Άρθρο 25

Υπεργολαβίες

Άρθρο 26

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Άρθρο 27

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία, την προστασία του περιβάλλοντος
και τις διατάξεις περί προστασίας και συνθηκών εργασίας

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 3
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαδικασίες

Άρθρο 28

Χρήση των ανοικτών, κλειστών και με διαπραγμάτευση διαδικασιών και
του ανταγωνιστικού διαλόγου

Άρθρο 30

Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση, με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

Άρθρο 31

Περιπτώσεις στις οποίες δικαιολογείται η προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας
Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 35

Προκηρύξεις: παράγραφος 1 τηρουμένων των αναλογιών1 παράγραφος 22·
παράγραφος 4, πρώτο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο

Άρθρο 36

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων παράγραφος 1·
παράγραφος 7.

Τμήμα 2
Προθεσμίες

1
2

Άρθρο 38

Προθεσμία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και για την
παραλαβή των προσφορών

Άρθρο 39

Ανοικτές διαδικασίες: Συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και
συμπληρωματικές πληροφορίες

Τα τρία εδάφια μετά το στοιχείο γ) δεν είναι αναγκαίο να μεταφερθούν.
Η αναφορά σε «ανταγωνιστικούς διαλόγους», «συμφωνίες-πλαίσιο» και «δυναμικά
συστήματα αγορών» στο άρθρο 35, παράγραφοι 2, 3 και 4 θα πρέπει να εφαρμόζεται ως
μέρος της Φάσης 4.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 4
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Τμήμα 3
Περιεχόμενο και τρόποι διαβίβασης των πληροφοριών

Άρθρο 40
Άρθρο 411

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών, συμμετοχής στον διάλογο ή
διαπραγμάτευσης
Ενημέρωση των υποψηφίων και των προσφερόντων

Τμήμα 4
Επικοινωνίες

Άρθρο 42

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διεξαγωγή της διαδικασίας
Τμήμα 1
Γενικές διατάξεις

Άρθρο 44

1

Έλεγχος της καταλληλότητας, επιλογή των συμμετεχόντων και ανάθεση των
συμβάσεων

Η αναφορά σε «συμφωνίες-πλαίσιο» και «δυναμικά συστήματα αγορών» στο άρθρο 41 θα
πρέπει να εφαρμόζεται ως μέρος της Φάσης 4.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 5
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Τμήμα 2
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής
Άρθρο 451

Προσωπική κατάσταση του υποψηφίου ή του προσφέροντος

Άρθρο 462

Άδεια άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας

Άρθρο 47

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Άρθρο 48

Τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες

Άρθρο 49

Πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας

Άρθρο 50

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Άρθρο 51

Συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες

Τμήμα 3
Ανάθεση της σύμβασης

1

2

Άρθρο 53

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 55

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Η Ουκρανία δεν υποχρεούται να προσχωρήσει σε κάποια από τις συμβάσεις που αναφέρονται
στο παρόν άρθρο. Αντ’ αυτού, εφόσον είναι απαραίτητο, θα μεταφέρει τους ορισμούς που
περιλαμβάνονται στις εν λόγω συμβάσεις στην εθνική νομοθεσία της.
Κατά τη μεταφορά του άρθρου 46 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, η Ουκρανία θα πρέπει να
συμπεριλάβει κατάλογο των επαγγελματικών ή εμπορικών μητρώων που αντιστοιχούν σε
εκείνα που καθορίζονται στα παραρτήματα IX-A, IX-B και IX-Γ της εν λόγω οδηγίας
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 6
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα I

Κατάλογος δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος
2 στοιχείο β)

Παράρτημα II

Υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ)

Παράρτημα II A
Παράρτημα II B
Παράρτημα V

Κατάλογος των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 7, όσον αφορά
τις συμβάσεις που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα
της άμυνας

Παράρτημα VI

Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα VII

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

Παράρτημα VII

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις

A

δημοσίων συμβάσεων

Παράρτημα X

Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παραλαβής των
προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής ή των σχεδίων και μελετών
στους διαγωνισμούς μελετών

________________________

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-B/el 7
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Γ του Κεφαλαίου 8
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ1, ΤΗΣ 21ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1989,
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
(ΕΦΕΞΗΣ Η «ΟΔΗΓΙΑ 89/665/ΕΟΚ») ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 11ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ 89/665/ΕΟΚ ΚΑΙ 92/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ
ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
(ΕΦΕΞΗΣ Η «ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ»)
(ΦΑΣΗ 2)

1

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, διευκρινίζεται ότι ο στόχος της προσέγγισης των
νομοθεσιών με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ συνίσταται στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των
κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας συμφωνίας. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στην οδηγία 89/665/ΕΟΚ σε
«συμβάσεις που αναφέρονται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ» ή «συμβάσεις που εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2004/18/ΕΚ» νοούνται ως αναφορές στις συμβάσεις που
καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, ενώ οι αναφορές σε «παραβάσεις του κοινοτικού
δικαίου» θα πρέπει να νοούνται ως παραβάσεις της παρούσας συμφωνίας. Εφόσον η οδηγία
89/665/ΕΟΚ αναφέρεται στη δημοσίευση μιας προκήρυξης διαγωνισμού ή προκήρυξης
ανάθεσης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, με μια τέτοια αναφορά, στην
περίπτωση της Ουκρανίας, νοείται η δημοσίευση στα αρμόδια μέσα ενημέρωσης της
Ουκρανίας. Εννοείται επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες
ευελιξίας που προβλέπονται στην οδηγία 89/665/ΕΟΚ.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Γ/el 1
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Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα των διαδικασιών προσφυγής

Άρθρο 2

Απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσφυγής

Άρθρο 2α

Ανασταλτική προθεσμία

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία
Στοιχείο β)

Άρθρο 2γ

Προθεσμίες άσκησης προσφυγής

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης1
Παράγραφoς 1 β)
Παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2ε

Παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 2στ

Προθεσμίες

________________________

1

Όσον αφορά τη διαπίστωση ότι η σύμβαση πρέπει να κηρυχθεί ανενεργή σύμφωνα με το
άρθρο 2δ της οδηγίας 89/665/ΕΟΚ, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2
παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, η Ουκρανία μπορεί να αναθέτει εξουσίες σε ξεχωριστά
όργανα υπεύθυνα για διαφορετικές πτυχές της διαδικασίας προσφυγής,
συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού κλάδου. Ωστόσο, για να ανταποκρίνονται στην
απαίτηση της αποτελεσματικότητας, οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να είναι σε θέση να
λαμβάνουν τέτοιες αποφάσεις ταχέως, π.χ. μέσω ταχείας διαδικασίας.

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Γ/el 2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Δ του Κεφαλαίου 8
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 3)

ΤΙΤΛΟΣ I
Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Βασικοί όροι

Άρθρο 1

Ορισμοί: σημεία 2, 7, 9, 11, 12, 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Ορισμός των δραστηριοτήτων και φορέων που καλύπτονται
Τμήμα 1
Φορείς

Άρθρο 2

1

Αναθέτοντες φορείς1

Σημειώνεται ότι «οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου» είναι οργανισμοί οι οποίοι πληρούν τις
τρεις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας
2004/17/EK. Όσον αφορά τις «δημόσιες επιχειρήσεις», το νομικό τεκμήριο του άρθρου 2
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ χρησιμεύει για την αποσαφήνιση του
πεδίου εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας και τελεί υπό την επιφύλαξη του εμπορικού δικαίου
των κρατών μελών της ΕΕ ή της Ουκρανίας. Για τους σκοπούς του άρθρου 2 παράγραφος 3
της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, «νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις» είναι οι
νομικές πράξεις που εκδίδονται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τοπικές αρχές και τις
υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Δ/el 1
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Τμήμα 2
Δραστηριότητες που καλύπτονται

Άρθρο 3

Αέριο, θερμότητα και ηλεκτρισμός

Άρθρο 4

Ύδωρ

Άρθρο 5

Υπηρεσίες μεταφορών1

Άρθρο 6

Ταχυδρομικές υπηρεσίες2

Άρθρο 7

Άρθρο 9

1

2

3

Διατάξεις για την αναζήτηση, εξόρυξη και συλλογή πετρελαίου,
αερίου, άνθρακα και άλλων στερεών καυσίμων καθώς και διατάξεις
για τους λιμένες και τους αερολιμένες
Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες3

Σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η εν λόγω οδηγία δεν
εφαρμόζεται στους φορείς που παρέχουν στο κοινό υπηρεσίες μεταφορών με λεωφορείο,
εφόσον άλλοι φορείς είναι ελεύθεροι να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες, είτε γενικά είτε σε
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή, με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους αναθέτοντες
φορείς.
Οι αναφορές στην οδηγία 97/67/ΕΚ που περιλαμβάνονται στο άρθρο 6 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ εξυπηρετούν το σκοπό της διασαφήνισης ότι η τελευταία δεν θα ισχύει για
δραστηριότητες που αφορούν την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά την ελευθέρωση
τους (δηλαδή, το άνοιγμά τους στον πλήρη ανταγωνισμό). Το ίδιο πρέπει να ισχύει για την
Ουκρανία, αν και όταν η Ουκρανία αποφασίσει την ελευθέρωση της αγοράς των
ταχυδρομικών υπηρεσιών. Σημειώνεται επίσης ότι οι ουκρανικές ταχυδρομικές υπηρεσίες επί
του παρόντος δεν παρέχουν όλες τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2
στοιχείο γ) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, αλλά αν οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να προσφέρονται σε
μεταγενέστερο στάδιο, θα πρέπει να καλύπτονται από το παρόν κεφάλαιο.
Για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η καθοδήγηση και η βοήθεια
που προβλέπονται από την επεξηγηματική σημείωση «οδηγία περί των επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας – Συμβάσεις που αφορούν διάφορες δραστηριότητες», η οποία έχει δημοσιευθεί
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά τη θέσπιση ειδικής νομοθεσίας για την εφαρμογή του
άρθρου 9, η Ουκρανία θα λάβει υπόψη την καθοδήγηση που παρέχεται από το εν λόγω
έγγραφο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Γενικές αρχές

Άρθρο 10

Αρχές για την ανάθεση των συμβάσεων

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 11

Οικονομικοί φορείς

Άρθρο 13

Εχεμύθεια

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Διατάξεις περί κατωτάτων ορίων και εξαιρέσεων
Τμήμα 1
Κατώτατα όρια

Άρθρο 16

Κατώτατα όρια των συμβάσεων

Άρθρο 17

Μέθοδοι υπολογισμού της εκτιμώμενης αξίας των συμβάσεων, των
συμφωνιών-πλαίσιο και των δυναμικών συστημάτων αγορών
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Τμήμα 2
Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό
καθεστώς
Υποδιαίρεση 2
Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων

Άρθρο 19

Συμβάσεις που συνάπτονται με σκοπό τη μεταπώληση ή τη
μίσθωση σε τρίτους1

Άρθρο 20

Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς από την άσκηση
μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας
τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα: παράγραφος 1

Άρθρο 21

Απόρρητες συμβάσεις ή συμβάσεις που απαιτούν ειδικά μέτρα
ασφαλείας

Άρθρο 22
Άρθρο 23

1

2

3

Συμβάσεις που συνάπτονται δυνάμει διεθνών κανόνων2
Συμβάσεις που ανατίθενται σε συνδεδεμένη επιχείρηση3, σε
κοινοπραξία ή σε αναθέτοντα φορέα που συμμετέχει σε
κοινοπραξία

Το άρθρο 19 παράγραφος 2 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ δεν εφαρμόζεται σε αναθέτοντες φορείς
από την Ουκρανία. Αντ’ αυτού, η επιτροπή εμπορίου μπορεί να ζητεί από τους αναθέτοντες
φορείς της Ουκρανίας να παρέχουν σχετικές πληροφορίες
Αν και όπου η Ουκρανία εξαιρεί συμβάσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου
σύμφωνα με το άρθρο 22 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι κοινοποιήσεις που
προβλέπονται από την εν λόγω διάταξη θα πρέπει να απευθύνονται στην επιτροπή εμπορίου.
Η οδηγία 83/349/ΕΟΚ δεν εφαρμόζεται για την Ουκρανία. Επομένως, ως «συνδεδεμένη
επιχείρηση» νοείται κάθε επιχείρηση της οποίας οι ετήσιοι λογαριασμοί έχουν ενοποιηθεί με
τους λογαριασμούς του αναθέτοντος φορέα ή κάθε επιχείρησης επί της οποίας ο αναθέτων
φορέας μπορεί να ασκεί, άμεσα ή έμμεσα, κυρίαρχη επιρροή, κατά την έννοια του άρθρου 2
παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ ή η οποία μπορεί να ασκεί κυρίαρχη
επιρροή επί του αναθέτοντος φορέα ή η οποία υπόκειται, από κοινού με τον αναθέτοντα
φορέα, στην κυρίαρχη επιρροή μιας άλλης επιχείρησης λόγω της ιδιοκτησίας,
χρηματοδοτικής συμμετοχής ή των κανόνων που τη διέπουν.
Αν και όπου η Ουκρανία εξαιρεί συμβάσεις από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κεφαλαίου
σύμφωνα με το άρθρο 23 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, οι κοινοποιήσεις που προβλέπονται από
την εν λόγω διάταξη θα πρέπει να απευθύνονται στην επιτροπή εμπορίου.
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Υποδιαίρεση 3
Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς, αλλά μόνο για τις συμβάσεις
υπηρεσιών

Άρθρο 24

Συμβάσεις που αφορούν ορισμένες υπηρεσίες που εξαιρούνται από
το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας

Άρθρο 25

Συμβάσεις υπηρεσιών που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού
δικαιώματος1

Υποδιαίρεση 4
Εξαιρέσεις που ισχύουν για ορισμένους μόνον αναθέτοντες φορείς

Άρθρο 26

Συμβάσεις που συνάπτονται από ορισμένους αναθέτοντες φορείς
για την αγορά ύδατος και για την προμήθεια ενέργειας ή καυσίμων
που προορίζονται για την παραγωγή ενέργειας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Κανόνες που ισχύουν για τις συμβάσεις υπηρεσιών

Άρθρο 31

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα
XVΙΙ A

Άρθρο 32

Συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο παράρτημα
XVΙΙ Β

Άρθρο 33

Μεικτές συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα XVIΙ A και υπηρεσιών οι οποίες απαριθμούνται στο
παράρτημα XVIΙ B

1

Η παραπομπή στη Συνθήκη ΕΚ που γίνεται στο άρθρο 25 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ δεν
εφαρμόζεται άμεσα στους αναθέτοντες φορείς της Ουκρανίας. Αντ’ αυτού, η παραπομπή
αυτή πρέπει να νοείται ως παραπομπή στις αρχές της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης,
της διαφάνειας, της αμοιβαίας αναγνώρισης και της αναλογικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 34

Τεχνικές προδιαγραφές1

Άρθρο 35

Ανακοίνωση των τεχνικών προδιαγραφών

Άρθρο 36

Εναλλακτικές προσφορές

Άρθρο 37

Υπεργολαβία

Άρθρο 39

Υποχρεώσεις σχετικά με τη φορολογία και την προστασία του
περιβάλλοντος που απορρέουν από τις διατάξεις περί προστασίας
και συνθηκών εργασίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαδικασίες

Άρθρο 40
(εκτός της
παραγράφου 3
στοιχεία θ) και
ιβ))

1

Χρησιμοποίηση ανοικτών διαδικασιών, κλειστών διαδικασιών και
διαδικασιών με διαπραγμάτευση

Οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιούνται από τους αναθέτοντες φορείς και των δύο
μερών πρέπει να είναι σύμφωνες με ό,τι έχει συμφωνηθεί στο σχετικό κεφάλαιο (εξάλειψη
των τεχνικών εμποδίων κατά τις συναλλαγές) της παρούσας συμφωνίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας1 και διαφάνειας
Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

Άρθρο 41

Περιοδικές ενδεικτικές προκηρύξεις και προκηρύξεις για την
ύπαρξη συστήματος προεπιλογής2

Άρθρο 42

Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού
παράγραφοι 1 και 3

Άρθρο 43

Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (εκτός από την
παράγραφο 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο)

Άρθρο 44

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων και
γνωστοποιήσεων (εκτός από την παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο, την
παράγραφο 4, την παράγραφο 5 και την παράγραφο 7)

1

2

Εφόσον, στο πλαίσιο του εν λόγω κεφαλαίου της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και των σχετικών
παραρτημάτων, γίνεται αναφορά στις κοινοποιήσεις προς την Επιτροπή ή στη δημοσίευση
πληροφοριών από αυτήν, νοείται ότι οι ουκρανικοί αναθέτοντες φορείς πρέπει να απευθύνουν
τις κοινοποιήσεις αυτές στον αρμόδιο φορέα που προβλέπεται από την ουκρανική νομοθεσία,
ο οποίος στη συνέχεια θα προβαίνει στην απαραίτητη δημοσίευση των σχετικών
πληροφοριών σύμφωνα με τους κανόνες που καθορίζονται από την ουκρανική νομοθεσία. Θα
πρέπει να υπάρχει ένα και μόνο μέσο δημοσίευσης στην Ουκρανία υπεύθυνο για τη
δημοσίευση όλων των προκηρύξεων διαγωνισμών στο πλαίσιο του εν λόγω κεφαλαίου.
Επιπλέον, οι ουκρανικοί αναθέτοντες φορείς θα μπορούν να δημοσιεύουν τις ίδιες
πληροφορίες επίσης και με άλλα μέσα.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η απαιτούμενη δημοσίευση
των πληροφοριών μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τη δημοσίευση περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης (όπως προβλέπεται στο παράρτημα XV-Α), ή, εναλλακτικά, μέσω ενός «προφίλ
αγοραστή» (όπως περιγράφεται στο παράρτημα ΧΧ).
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Τμήμα 2
Προθεσμίες

Άρθρο 45

Προθεσμίες παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής και παραλαβής
των προσφορών

Άρθρο 46

Ανοικτές διαδικασίες: συγγραφή υποχρεώσεων, έγγραφα και
συμπληρωματικές πληροφορίες

Άρθρο 47

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών ή διαπραγμάτευσης

Τμήμα 3
Επικοινωνίες και ενημέρωση

Άρθρο 48
Άρθρο 49

Κανόνες που εφαρμόζονται στις επικοινωνίες1
Ενημέρωση των αιτούντων προεπιλογή, των υποψηφίων και των
προσφερόντων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διεξαγωγή της διαδικασίας

Άρθρο 51

1

Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 48 παράγραφος 6 στοιχείο α) της οδηγίας 2004/17/ΕΚ: στην Ουκρανία, οι αιτήσεις
συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Δ/el 8

6693

Τμήμα 1
Προεπιλογή και ποιοτική επιλογή

Άρθρο 52

Αμοιβαία αναγνώριση όσον αφορά τους διοικητικούς, τεχνικούς ή
χρηματοοικονομικούς όρους καθώς και τα πιστοποιητικά, τις
δοκιμές και τα αποδεικτικά στοιχεία

Άρθρο 54

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Τμήμα 2
Ανάθεση των συμβάσεων

Άρθρο 55

Κριτήρια ανάθεσης των συμβάσεων

Άρθρο 57

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα XIII

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις δημοσίων συμβάσεων:
Α. Ανοικτές διαδικασίες
Β. Κλειστές διαδικασίες
Γ. Διαδικασίες με διαπραγμάτευση

Παράρτημα XIV

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
προκήρυξη για την ύπαρξη συστήματος προεπιλογής

Παράρτημα XV A

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην
περιοδική ενδεικτική προκήρυξη

Παράρτημα XV B

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη
γνωστοποίηση της δημοσίευσης περιοδικής ενδεικτικής
προκήρυξης για "προφίλ αγοραστή" που δεν χρησιμοποιείται
ως μέσο πρόσκλησης σε διαγωνισμό

Παράρτημα XVI

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη
γνωστοποίηση σύναψης συμβάσεων

Παράρτημα XVII A

Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 31

Παράρτημα XVII B

Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 32

Παράρτημα XX

Χαρακτηριστικά σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα XXI

Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών

Παράρτημα XXIII

Διατάξεις διεθνούς εργατικού δικαίου κατά την έννοια του
άρθρου 59 παράγραφος 4

Παράρτημα XXIV

Απαιτήσεις σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής
παραλαβής των προσφορών, των αιτήσεων συμμετοχής, των
αιτήσεων προεπιλογής καθώς και των σχεδίων και μελετών
στους διαγωνισμούς

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Ε
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Ε του Κεφαλαίου 8
ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ1 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25ΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1992, ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΩΣ «ΟΔΗΓΙΑ 92/13/ΕΟΚ»)
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 3)

1

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, διευκρινίζεται ότι ο στόχος της προσέγγισης των
νομοθεσιών με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ συνίσταται στην εξασφάλιση της διαθεσιμότητας των
κατάλληλων διαδικασιών προσφυγής για τις συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας συμφωνίας. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στην οδηγία 92/13/ΕΟΚ σε «συμβάσεις
που αναφέρονται στην οδηγία 2004/17/ΕΚ» ή «συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής της οδηγίας 2004/17/ΕΚ» νοούνται ως αναφορές στις συμβάσεις που καλύπτονται
από την παρούσα συμφωνία, ενώ οι αναφορές σε «παραβάσεις του κοινοτικού δικαίου» θα
πρέπει να νοούνται ως παραβάσεις της παρούσας συμφωνίας. Στις περιπτώσεις που η οδηγία
92/13/ΕΟΚ αναφέρεται στη δημοσίευση μιας προκήρυξης διαγωνισμού ή προκήρυξης
ανάθεσης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, με μια τέτοια αναφορά, όσον αφορά
την Ουκρανία, νοείται η δημοσίευση από τα αρμόδια μέσα ενημέρωσης της Ουκρανίας.
Εννοείται επίσης ότι η Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες ευελιξίας
που προβλέπονται στην οδηγία 92/13/ΕΟΚ.
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Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής και διαθεσιμότητα των διαδικασιών προσφυγής

Άρθρο 2

Απαιτήσεις για τις διαδικασίες προσφυγής1

Άρθρο 2α

Ανασταλτική προθεσμία

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία
Στοιχείο β)

Άρθρο 2γ

Προθεσμίες άσκησης προσφυγής

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης 2
Παράγραφoς 1 β)
Παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2ε

Παραβάσεις της παρούσας οδηγίας και εναλλακτικές κυρώσεις

Άρθρο 2στ

Προθεσμίες

________________________

1

2

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ προσφέρει μια επιλογή εφαρμογής είτε
των μέτρων που προβλέπονται στα στοιχεία α), β) και δ), ή - εναλλακτικά - των μέτρων που
προβλέπονται στα στοιχεία γ) και δ) της εν λόγω διάταξης. Η Ουκρανία έχει εκφράσει την
πρόθεσή της να χρησιμοποιήσει την πρώτη επιλογή, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση
της νομοθεσίας δεν επιτρέπει τη χρήση της δεύτερης. Ωστόσο, η Ουκρανία επιφυλάσσεται
του δικαιώματος να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη επιλογή σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο
στάδιο.
Όσον αφορά τη διαπίστωση ότι μια σύμβαση πρέπει να θεωρείται ανενεργή σύμφωνα με το
άρθρο 2 στοιχείο δ) της οδηγίας 92/13/ΕΟΚ, πρέπει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το άρθρο
2 παράγραφος 2 της εν λόγω οδηγίας, η Ουκρανία μπορεί να αναθέτει εξουσίες σε ξεχωριστές
αρχές, αρμόδιες για διαφορετικές πλευρές των διαδικασιών προσφυγής,
συμπεριλαμβανομένου του δικαστικού κλάδου. Ωστόσο, για να ανταποκρίνονται στην
απαίτηση αποτελεσματικότητας, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να λαμβάνουν
τέτοιες αποφάσεις ταχέως, π.χ. μέσω ταχείας διαδικασίας. Σημειώνεται περαιτέρω ότι η
υποχρέωση να προβλέπονται διαδικασίες προσφυγής στον τομέα της ανάθεσης συμβάσεων
που συνάπτονται στο πλαίσιο συμφωνιών ή / και δυναμικών συστημάτων αγορών εξαρτάται
από το εάν η Ουκρανία αποφασίσει να κάνει χρήση των εν λόγω διαδικασιών· ταυτόχρονα,
θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παρούσα συμφωνία δεν υποχρεώνει την Ουκρανία να
χρησιμοποιεί συμφωνίες-πλαίσιο ή / και δυναμικά συστήματα αγορών.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-ΣΤ του Κεφαλαίου 8
ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 4)
(Τα στοιχεία της οδηγίας 2004/18/ΕΚ που αναφέρονται στο παράρτημα XXI-ΣΤ δεν είναι
δεσμευτικού χαρακτήρα. Εναπόκειται, επομένως, στην Ουκρανία να αποφασίσει εάν θέλει να
εφαρμόσει αυτά τα στοιχεία και κατά πόσον επιθυμεί να το πράξει εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα. Η ΕΕ, όσον την αφορά, συνιστά την εφαρμογή αυτών των
στοιχείων.)

ΤΙΤΛΟΣ I
Ορισμοί και γενικές αρχές
Άρθρο 1

Ορισμοί: (σημεία: 5, 6, 7, 10 και 11γ)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Πεδίο εφαρμογής

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-ΣΤ/el 1
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Τμήμα 2
Ειδικές περιστάσεις

Άρθρο 11

Δημόσιες συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από
τις κεντρικές αρχές προμηθειών

Τμήμα 4
Ειδικό καθεστώς

Άρθρο 19

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαδικασίες

Άρθρο 29

Ανταγωνιστικός διάλογος

Άρθρο 32

Συμφωνίες-πλαίσιο

Άρθρο 33

Δυναμικά συστήματα αγορών

Άρθρο 34

Συμβάσεις δημοσίων έργων: ειδικοί κανόνες που αφορούν την
κατασκευή κοινωνικών κατοικιών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας
Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 35

Προκηρύξεις: παράγραφος 3· παράγραφος 4, δεύτερο και τρίτο
εδάφιο

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-ΣΤ/el 2
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διεξαγωγή της διαδικασίας
Τμήμα 2
Κριτήρια ποιοτικής επιλογής

Άρθρο 52

Επίσημοι κατάλογοι εγκεκριμένων οικονομικών φορέων και
πιστοποίηση από οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου

Τμήμα 3
Ανάθεση της σύμβασης

Άρθρο 54

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Ζ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Ζ του Κεφαλαίου 8
ΑΛΛΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 4)

ΤΙΤΛΟΣ I
Ορισμοί και γενικές αρχές

Άρθρο 1

Ορισμοί: (σημεία: 3, 4 και 11ε)

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Πεδίο εφαρμογής
Τμήμα 3
Εξαιρούμενες συμβάσεις

Άρθρο 17

Συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
Κανόνες στον τομέα των συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων έργων
Άρθρο 56

Πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 57

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής (πλην της τελευταίας παραγράφου)

Άρθρο 58

Δημοσίευση της προκήρυξης στις συμβάσεις παραχώρησης δημοσίων
έργων

Άρθρο 59

Προθεσμία

Άρθρο 60

Υπεργολαβία1

Άρθρο 61

Ανάθεση συμπληρωματικών έργων στον ανάδοχο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης
που είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 62

Εφαρμοστέοι κανόνες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις που συνάπτουν οι ανάδοχοι σύμβασης παραχώρησης
που δεν είναι αναθέτουσες αρχές

Άρθρο 63

Κανόνες δημοσιότητας: κατώτατο όριο και εξαιρέσεις

Άρθρο 64

Δημοσίευση της προκήρυξης

Άρθρο 65

Προθεσμίες για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και την παραλαβή
των προσφορών

1

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα συμβαλλόμενα μέρη θεωρούν ότι το άρθρο 60 της
οδηγίας 2004/18/ΕΚ θα πρέπει να ερμηνεύεται κατά την έννοια ότι, εάν μια αναθέτουσα αρχή
αποφασίσει να επιβάλει έναν όρο σχετικά με υπεργολαβία, θα πρέπει να επιλέξει μεταξύ των δύο
επιλογών α) και β) που παρατίθενται στο εν λόγω άρθρο.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Κανόνες που εφαρμόζονται στους διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 66

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 67

Πεδίο εφαρμογής1

Άρθρο 68

Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής

Άρθρο 69

Προκηρύξεις

Άρθρο 70

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων για τους
διαγωνισμούς μελετών

Άρθρο 71

Μέσα επικοινωνίας

Άρθρο 72

Επιλογή των ανταγωνιζομένων

Άρθρο 73
Άρθρο 74

1

2

Σύνθεση της κριτικής επιτροπής2
Αποφάσεις της κριτικής επιτροπής

Στην περίπτωση που προβλέπεται στο άρθρο 67 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας
2004/18/ΕΚ, οι κανόνες που διέπουν τους διαγωνισμούς μελετών (Τίτλος IV) δεν
εφαρμόζονται εάν τα βραβεία συμμετοχής και τα ποσά που καταβάλλονται είναι χαμηλότερα
των κατώτατων ορίων που προβλέπονται στο άρθρο 149 παράγραφος 3 του κεφαλαίου περί
δημοσίων συμβάσεων της παρούσας συμφωνίας και η προκήρυξη του διαγωνισμού αποκλείει
την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών μετά το διαγωνισμό. Ωστόσο, οι κανόνες αυτοί
εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα βραβείο απονέμεται στο νικητή του
διαγωνισμού και η προκήρυξη του διαγωνισμού δεν αποκλείει την ανάθεση μιας δημόσιας
σύμβασης υπηρεσιών μετά το διαγωνισμό, εάν η συνολική αξία του βραβείου και της
σύμβασης υπερβαίνει τα εν λόγω κατώτατα όρια. Οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται επίσης
όταν δεν απονέμεται βραβείο, αλλά η αξία της σύμβασης που συνάπτεται μετά το διαγωνισμό
αναμένεται να υπερβαίνει τα κατώτατα όρια που προβλέπονται στο άρθρο 149 παράγραφος 3
του κεφαλαίου περί δημοσίων συμβάσεων της παρούσας συμφωνίας.
Διευκρινίζεται ότι η αναθέτουσα αρχή έχει την ευχέρεια να καταρτίζει μια κριτική επιτροπή η
οποία να περιλαμβάνει ή να απαρτίζεται από δικό της προσωπικό, με την προϋπόθεση ότι το
εν λόγω προσωπικό πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο άρθρο 73 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ (δηλαδή, ότι πρόκειται για φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα).
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Ζ/el 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα VII B

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις συμβάσεων παραχώρησης δημοσίων έργων

Παράρτημα VII Γ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις συμβάσεων του αναδόχου σύμβασης
παραχώρησης που δεν είναι αναθέτουσα αρχή

Παράρτημα VII Δ

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις
προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών στον τομέα των
υπηρεσιών

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Η

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Η του Κεφαλαίου 8
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ1
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 4)

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία Στοιχείο γ)

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης 2
Παράγραφoς 1 γ)
Παράγραφος 5

________________________

1
2

Βλέπε σημείωση 10
Βλέπε σημείωση 11
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Η/el 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Θ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Θ του Κεφαλαίου 8
ΑΛΛΑ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 5)
(Τα στοιχεία της οδηγίας 2004/17/ΕΚ που αναφέρονται στο παράρτημα XXI-Θ δεν είναι
δεσμευτικού χαρακτήρα. Εναπόκειται, επομένως, στην Ουκρανία να αποφασίσει εάν θέλει να
εφαρμόσει αυτά τα στοιχεία και κατά πόσον επιθυμεί να το πράξει εντός της προθεσμίας που
προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα. Η ΕΕ, όσον την αφορά, συνιστά την εφαρμογή αυτών των
στοιχείων)

ΤΙΤΛΟΣ I
Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Βασικοί όροι

Άρθρο 1

Ορισμοί: σημεία 4, 5, 6, 8

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Θ/el 1
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 14

Συμφωνίες-πλαίσιο

Άρθρο 15

Δυναμικά συστήματα αγορών

Τμήμα 2
Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό
καθεστώς
Υποδιαίρεση 5
Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές
προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό

Άρθρο 28

Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ' αποκλειστικότητα

Άρθρο 29

Συμβάσεις και συμφωνίες-πλαίσιο που συνάπτονται από κεντρικές
αρχές προμηθειών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V
Διαδικασίες

Άρθρο 40
παράγραφος 3
σημεία θ) και
ιβ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Θ/el 2
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Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων και των γνωστοποιήσεων

Άρθρο 42

Προκηρύξεις που χρησιμοποιούνται ως μέσο έναρξης διαγωνισμού
παράγραφος 2

Άρθρο 43

Γνωστοποιήσεις για συμβάσεις που έχουν συναφθεί (μόνον για την
παράγραφο 1, δεύτερο και τρίτο εδάφιο)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διεξαγωγή της διαδικασίας
Τμήμα 2
Ανάθεση της σύμβασης

Άρθρο 56

Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα XIII

Πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις
δημοσίων συμβάσεων:
Δ. Απλουστευμένη προκήρυξη διαγωνισμού στο πλαίσιο ενός
δυναμικού συστήματος αγορών

________________________

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Θ/el 3
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-Ι του Κεφαλαίου 8
ΑΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ1
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ
(ΦΑΣΗ 5)

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία
Στοιχείο γ)

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης 2
Παράγραφoς 1 γ)
αράγραφος 5

________________________

1
2

Βλέπε σημείωση 24
Βλέπε σημείωση 11
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-Ι/el 1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-ΙΑ του Κεφαλαίου 8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
(Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία
προσέγγισης των νομοθεσιών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στην ουκρανική
νομοθεσία)
ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 5

Όροι σχετικά με τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-ΙΑ/el 1
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Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 36

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων:
παράγραφοι 2, 3, 4, 5, 6, 8

Άρθρο 37

Μη υποχρεωτική δημοσίευση

Τμήμα 5
Πρακτικά

Άρθρο 43

Περιεχόμενο των πρακτικών

ΤΙΤΛΟΣ V
Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 75

Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 76

Περιεχόμενο στατιστικής κατάστασης

Άρθρο 77

Συμβουλευτική επιτροπή

Άρθρο 78

Αναθεώρηση των κατωτάτων ορίων

Άρθρο 79

Τροποποιήσεις

Άρθρο 80

Εφαρμογή

Άρθρο 81

Μηχανισμοί παρακολούθησης

Άρθρο 82

Κατάργηση

Άρθρο 83

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 84

Αποδέκτες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα III

Κατάλογος των οργανισμών και των κατηγοριών
οργανισμών δημόσιου δικαίου που αναφέρονται στο άρθρο 1
παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο

Παράρτημα IV

Κεντρικές κυβερνητικές αρχές

Παράρτημα VIII

Προδιαγραφές σχετικά με τη δημοσίευση

Παράρτημα IX

Μητρώα

Παράρτημα IX A

Συμβάσεις δημοσίων έργων

Παράρτημα IX B

Δημόσιες συμβάσεις προμηθειών

Παράρτημα IX Γ

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών

Παράρτημα XI

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής
(άρθρο 80)

Παράρτημα XII

Πίνακας αντιστοιχίας

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΒ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-ΙΒ του Κεφαλαίου 8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/17/ΕΚ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
(Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία
προσέγγισης των νομοθεσιών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στην ουκρανική
νομοθεσία)

ΤΙΤΛΟΣ I
Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις συμβάσεις και για τους διαγωνισμούς μελετών
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II
Ορισμός των δραστηριοτήτων και φορέων που καλύπτονται
Τμήμα 2
Δραστηριότητες

Άρθρο 8

Κατάλογοι αναθετόντων φορέων
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ
Κανόνες που εφαρμόζονται στις συμβάσεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 12

Όροι που αφορούν τις συμφωνίες που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

Τμήμα 2
Συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης καθώς και συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό
καθεστώς
Υποδιαίρεση 1

Άρθρο 18

Συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών

Υποδιαίρεση 2
Εξαιρέσεις που ισχύουν για όλους τους αναθέτοντες φορείς και όλα τα είδη συμβάσεων

Άρθρο 20

Συμβάσεις που συνάπτονται με άλλους σκοπούς από την άσκηση
μιας από τις οριζόμενες δραστηριότητες ή για την άσκηση μιας
τέτοιας δραστηριότητας σε τρίτη χώρα: παράγραφος 2
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Υποδιαίρεση 5
Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς, και διατάξεις σχετικά με τις κεντρικές αρχές
προμηθειών καθώς και με τον γενικό μηχανισμό σε περίπτωση άμεσης έκθεσης στον ανταγωνισμό

Άρθρο 27

Συμβάσεις οι οποίες υπάγονται σε ειδικό καθεστώς

Άρθρο 30

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του κατά πόσον δεδομένη
δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό1

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
Ειδικοί κανόνες που διέπουν τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα έγγραφα της σύμβασης

Άρθρο 38

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI
Κανόνες δημοσιότητας και διαφάνειας
Τμήμα 1
Δημοσίευση των προκηρύξεων

Άρθρο 44

1

Σύνταξη και λεπτομέρειες δημοσίευσης των προκηρύξεων (μόνον
για την παράγραφο 2, πρώτο εδάφιο, την παράγραφο 4, την
παράγραφο 5, την παράγραφο 7)

Εάν και όταν η Ουκρανία αποφασίσει να εφαρμόσει μια διαδικασία για τον προσδιορισμό του
κατά πόσον δεδομένη δραστηριότητα είναι απευθείας εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό,
παρόμοια με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, η ΕΕ θα
παρέχει καθοδήγηση και τεχνική βοήθεια. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στην ΕΕ
καθορίζονται στην: Απόφαση της Επιτροπής 2005/15/ΕΚ, της 7ης Ιανουαρίου 2005, σχετικά
με τις λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 30 της οδηγίας
2004/17/ΕΚ.
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Τμήμα 3
Επικοινωνίες και ενημέρωση

Άρθρο 50

Πληροφορίες που πρέπει να διατηρούνται για τις συμβάσεις που
έχουν συναφθεί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII
Διεξαγωγή της διαδικασίας
Τμήμα 3
Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών και σχέσεις με τις χώρες αυτές

Άρθρο 58

Προσφορές που περιέχουν προϊόντα, καταγωγής τρίτων χωρών

Άρθρο 59

Σχέσεις με τρίτες χώρες στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων
υπηρεσιών

ΤΙΤΛΟΣ ΙV
Στατιστικές υποχρεώσεις, εκτελεστικές αρμοδιότητες και τελικές διατάξεις

Άρθρο 67

Στατιστικές υποχρεώσεις

Άρθρο 68

Συμβουλευτική επιτροπή

Άρθρο 69

Αναθεώρηση των κατώτατων ορίων

Άρθρο 70

Τροποποιήσεις

Άρθρο 71

Εφαρμογή της οδηγίας

Άρθρο 72

Μηχανισμοί παρακολούθησης

Άρθρο 73

Κατάργηση

Άρθρο 74

Έναρξη ισχύος

Άρθρο 75

Αποδέκτες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Παράρτημα I

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της μεταφοράς και της διανομής
αερίου ή θερμότητας

Παράρτημα II

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή
της διανομής ηλεκτρισμού

Παράρτημα III

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της παραγωγής, της μεταφοράς ή
της διανομής πόσιμου ύδατος

Παράρτημα IV

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών

Παράρτημα V

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των μεταφορών με αστικό
σιδηρόδρομο, τραμ, τρόλεϊ ή λεωφορείο

Παράρτημα VI

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των ταχυδρομικών υπηρεσιών

Παράρτημα VII

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και άντλησης
πετρελαίου και αερίου

Παράρτημα VIII

Αναθέτοντες φορείς στους τομείς της αναζήτησης και εξόρυξης
γαιανθράκων και άλλων στερεών καυσίμων

Παράρτημα IX

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων θαλασσίου
λιμένα, λιμένα εσωτερικού πλωτού δικτύου ή άλλου τερματικού
σταθμού

Παράρτημα X

Αναθέτοντες φορείς στον τομέα των εγκαταστάσεων αερολιμένα

Παράρτημα XI

Κατάλογος της νομοθεσίας που αναφέρεται στο άρθρο 30
παράγραφος 3

Παράρτημα XII

Κατάλογος των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ορίζονται στο
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β)

Παράρτημα XXII

Συνοπτικός πίνακας των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο
45

Παράρτημα XXV

Προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογής

Παράρτημα XXVI

Πίνακας αντιστοιχίας

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΓ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-ΙΓ του Κεφαλαίου 8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 89/665/ΕΟΚ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
(Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία
προσέγγισης των νομοθεσιών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στην ουκρανική
νομοθεσία)

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία
Στοιχείο γ)

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης
Παράγραφος 1 α)
Παράγραφος 4

Άρθρο 3

Διορθωτικός μηχανισμός

Άρθρο 3α

Περιεχόμενο προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

Άρθρο 3β

Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 4

Εφαρμογή

Άρθρο 4α

Επανεξέταση

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-IΔ του Κεφαλαίου 8
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 92/13/ΕΟΚ
ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2007/66/ΕΚ
ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ
(Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο παρόν παράρτημα δεν υπόκεινται στη διαδικασία
προσέγγισης των νομοθεσιών και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται να μεταφερθούν στην ουκρανική
νομοθεσία)

Άρθρο 2β

Παρεκκλίσεις από την ανασταλτική προθεσμία
Στοιχείο α)

Άρθρο 2δ

Ανενεργό της σύμβασης
Παράγραφος 1 α)
Παράγραφος 4

Άρθρο 3α

Περιεχόμενο προκήρυξης για εκούσια εκ των προτέρων διαφάνεια

Άρθρο 3β

Διαδικασία επιτροπής

Άρθρο 8

Διορθωτικός μηχανισμός

Άρθρο 12

Εφαρμογή

Άρθρο 12α

Επανεξέταση

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-IE του Κεφαλαίου 8
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ



κατάρτιση, στην Ουκρανία και στις χώρες της ΕΕ, ουκρανών ανωτέρων υπαλλήλων από
κρατικούς φορείς αρμόδιους για τις δημόσιες συμβάσεις·



κατάρτιση προμηθευτών που ενδιαφέρονται για δημόσιες συμβάσεις·



ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με βέλτιστες πρακτικές και ρυθμιστικούς
κανόνες στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·



βελτίωση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας για τις δημόσιες συμβάσεις και καθιέρωση
συστήματος παρακολούθησης των δημοσίων συμβάσεων·



διαβουλεύσεις και μεθοδολογική βοήθεια από το Μέρος ΕΕ για την εφαρμογή σύγχρονων
ηλεκτρονικών τεχνολογιών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων·



ενίσχυση των φορέων που είναι επιφορτισμένοι με την εξασφάλιση μιας συνεκτικής
πολιτικής σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις και την
ανεξάρτητη και αμερόληπτη εξέταση (επανεξέταση) των αποφάσεων των αναθετουσών
αρχών (Βλέπε άρθρο 150 παράγραφος 2 της παρούσας συμφωνίας).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙ-ΙΣΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXI-IΣΤ του Κεφαλαίου 8
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ
(Άρθρο 149 παράγραφος 3)

Οι κατώτατες οριακές τιμές που αναφέρονται στο άρθρο 149 παράγραφος 3 θα είναι οι ακόλουθες
και για τα δύο μέρη1:
α)

133.000 ευρώ για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που συνάπτονται από
κεντρικές κρατικές αρχές, εκτός από τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που ορίζονται στο
άρθρο 7 στοιχείο β) 3η περίπτωση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ·

β)

206.000 ευρώ στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών που δεν
καλύπτονται από το στοιχείο α)·

γ)

5.150.000 ευρώ στην περίπτωση συμβάσεων δημοσίων έργων και συμβάσεων παραχώρησης·

δ)

5.150.000 ευρώ στην περίπτωση συμβάσεων έργων στον τομέα των υπηρεσιών κοινής
ωφελείας·

ε)

412.000 ευρώ στην περίπτωση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών στον τομέα των
υπηρεσιών κοινής ωφελείας.

________________________

1

Κατά τη στιγμή της έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να προσαρμοστούν
τα κατώτατα όρια που εμφαίνονται στον παρόν παράρτημα και εκφράζονται σε ευρώ, ώστε
να ληφθούν υπόψη τα κατώτατα όρια που θα ισχύουν μέχρι τότε σύμφωνα με τις οδηγίες της
ΕΕ.
EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙ-ΙΣΤ/el 1

6721

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ-Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙ-Α του κεφαλαίου 9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ

ΜΕΡΟΣ Α
Νομοθεσία των συμβαλλομένων μερών
Νομοθεσία της Ουκρανίας
Νόμος της Ουκρανίας για την προστασία των δικαιωμάτων των ενδείξεων προέλευσης αγαθών της
16ης Ιουνίου 1999 και οι εκτελεστικοί κανόνες του.
Νόμος της Ουκρανίας περί σταφυλιών και κρασιού από σταφύλια της 5ης Φεβρουαρίου 2006 και
οι εκτελεστικοί κανόνες του.
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Νομοθεσία της ΕΕ
Κανονισμός (EΕ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ης Μαρτίου 2006 για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων και των εκτελεστικών του κανόνων.
Κανονισμός (EΕ) αριθ. 1234/2007 της 22 Οκτωβρίου 2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), και οι εκτελεστικοί κανόνες του.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.1576/89 του Συμβουλίου και οι εκτελεστικοί κανόνες του,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ .1601/91 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των
γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των
αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων
κοκτέιλ αμπεολοινικών προϊόντων και οι εκτελεστικοί κανόνες του.
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ΜΕΡΟΣ B
Στοιχεία για την καταχώρηση και των έλεγχο γεωγραφικών ενδείξεων
το άρθρο 202 παράγραφοι 1 και 2 της παρούσας συμφωνίας

1.

Μητρώο που περιλαμβάνει τις γεωγραφικές ενδείξεις που προστατεύονται στην επικράτεια .

2.

Διοικητική διαδικασία με την οποία επαληθεύεται ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις δηλώνουν ότι

ένα προϊόν προέρχεται από μια περιοχή, περιφέρεια ή τοποθεσία ενός ή περισσοτέρων κρατών,
εφόσον μια δεδομένη ποιότητα, φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος μπορεί να αποδοθεί
κατά κύριο λόγο στη γεωγραφική του προέλευση.

3.

Απαίτηση βάσει της οποίας μια καταχωρισμένη ονομασία αντιστοιχεί σε ένα συγκεκριμένο

προϊόν ή συγκεκριμένα προϊόντα, για τα οποία έχει καθοριστεί προδιαγραφή του προϊόντος η οποία
μπορεί να τροποποιηθεί μόνο μέσω κατάλληλης διοικητικής διαδικασίας.

4.

Διατάξεις ελέγχου που εφαρμόζονται στην παραγωγή.
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5.

Το δικαίωμα για κάθε παραγωγό, ο οποίος είναι εγκατεστημένος στην περιοχή και υπόκειται

στο σύστημα ελέγχου, να παράγει το προϊόν που φέρει την ετικέτα με την προστατευόμενη
ονομασία, υπό τον όρο ότι πληροί την προδιαγραφή του προϊόντος.

6.

Διαδικασία ένστασης που επιτρέπει τη συνεκτίμηση των νόμιμων συμφερόντων των

προηγούμενων χρηστών των ονομασιών, είτε οι εν λόγω ονομασίες προστατεύονται ως μορφή
διανοητικής ιδιοκτησίας είτε όχι.

7.

Διατάξεις σχετικά με την καταχώριση στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνεται η άρνηση

καταχώρισης ομώνυμων όρων ή εν μέρει ομώνυμων με καταχωρισμένους όρους, όρων που
χρησιμοποιούνται συνήθως στην καθομιλουμένη και αποτελούν κοινή ονομασία των προϊόντων,
όρων που περιλαμβάνουν ή συνίστανται από ονομασίες φυτικών ποικιλιών ή ζωικών φυλών. Στις
διατάξεις αυτές λαμβάνονται υπόψη τα νόμιμα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών.

________________________

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Α/el 4

6725

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII-Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII-Β του κεφαλαίου 9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΣΤΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 202
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 ΚΑΙ 4 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
(α)

Κατάλογος ονομασιών με την αντίστοιχη μεταγραφή, κατά περίπτωση, σε λατινικούς ή
ουκρανικούς χαρακτήρες.

(β)

Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο του προϊόντος.

(γ)

Πρόσκληση σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, – στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή σε
τρίτη χώρα ή σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν νόμιμο συμφέρον και
είναι εγκατεστημένα ή εδρεύουν σε κράτος μέλος, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στην Ουκρανία ή σε τρίτη χώρα, να προβάλουν ενστάσεις κατά της εν λόγω προστασίας
υποβάλλοντας δεόντως τεκμηριωμένη δήλωση.

(δ)

Οι δηλώσεις ένστασης υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή στην κυβέρνηση της
Ουκρανίας εντός δύο μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ενημερωτικής
ανακοίνωσης.
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(ε)

Οι δηλώσεις ένστασης γίνονται αποδεκτές μόνο εάν παραληφθούν εντός της προθεσμίας που
ορίζεται στο σημείο δ) και εάν αποδεικνύουν ότι η προστασία της προτεινόμενης ονομασίας
θα μπορούσε:

-

να συγχέεται με την ονομασία φυτικής ποικιλίας, συμπεριλαμβανομένης οινοποιήσιμης
ποικιλίας σταφυλιών ή ζωικής φυλής και ενδέχεται, ως εκ τούτου, να παραπλανήσει τον
καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του προϊόντος·

-

να συγχέεται με ομώνυμη ονομασία η οποία θα δημιουργούσε στον καταναλωτή την
εσφαλμένη εντύπωση ότι τα προϊόντα προέρχονται από άλλο έδαφος·

-

λαμβανομένης υπόψη της φήμης ενός εμπορικού σήματος, της αναγνωρισιμότητάς του
και της διάρκειας χρησιμοποίησής του, θα μπορούσε να παραπλανήσει τον καταναλωτή
όσον αφορά την αληθινή ταυτότητα του προϊόντος·

-

να βλάπτει την ύπαρξη μιας πλήρως ή μερικώς ταυτόσημης ονομασίας ή ενός
εμπορικού σήματος ή την ύπαρξη προϊόντων τα οποία κυκλοφορούσαν νομίμως στην
αγορά επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας
ανακοίνωσης·

-

να συγχέεται με ονομασία που θεωρείται γενική·

(στ) Τα κριτήρια που αναφέρονται στο σημείο ε) αξιολογούνται σε σχέση με το έδαφος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στην περίπτωση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας αφορά
μόνον το έδαφος ή τα εδάφη όπου προστατεύονται τα εν λόγω δικαιώματα, ή το έδαφος της
Ουκρανίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII- Γ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII- Γ του κεφαλαίου 9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 202 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα εκτός από Οίνοι, αλκοολούχα ποτά και αρωματισμένους οίνους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προστατεύονται στην Ουκρανία
Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Ґайльталер Шпек

AT

Gailtaler Speck

AT

Tiroler Speck

AT

Gailtaler Almkäse
Tiroler Almkäse/Tiroler
Alpkäse
Tiroler Bergkäse
Tiroler Graukäse
Vorarlberger Alpkäse
Vorarlberger Bergkäse
Steirisches Kübiskernöl
Marchfeldspargel
Steirischer Kren
Wachauer Marille
Waldviertler Graumohn

Тіролер Шпек

AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT

Ґайльталер Альмкезе
Тіролер Альмкезе/Тіролер
Альпкезе
Тіролер Берґкезе
Тіролер Ґраукезе
Форарльберґер Альпкезе
Форарльберґер Берґкезе
Штайрішес Кюрбіскерньоль
Мархфельдшпарґель
Штайрішер Крен
Вахауер Марілле
Вальдфіртель Ґраумон
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Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Παστό
χοιρινό κρέας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - – Παστό
χοιρινό κρέας
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Έλαιο
Λαχανικά - σπαράγγια
Λαχανικά - Χραίνα
Φρούτα - βερίκοκα
Σπόροι παπαρούνας
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Жамбон Дарден

BE

Jambon d'Ardenne

BE
BE

Fromage de Herve
Beurre d'Ardenne

BE

Brussels Grondwitloof

BE
BE
BE
CY
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ

Vlaams-Brabantse tafeldruif
Pâté gaumais
Geraardsbergse Mattentaart
Λουκούμι Γεροσκήπου
Nošovické kysané zelí
Všestarská cibule
Pohořelický kapr
Třeboňský kapr
Český kmín
Chamomilla bohemica
Žatecký chmel
Budějovické pivo
Budějovický Měšťanský Var
České pivo
Českobudějovické pivo
České pivo
České pivo
Hořické trubičky
Karlovarský suchar
Lomnické suchary
Mariánskolázeňské oplatky
Pardubický perník
Štramberské uši

Фромаж де Евр
Бьор Дарден
Брюссельс грондвітльоф
Влямс -БрабантсеТафелдреф
Пате Ґоме
Герардберхсе Маттентаарт
Люкумі Єроскіпу
Ношовіцке кисане зелі
Вшестарска цібуле
Погоржеліцки капр
Тршебоньски капр
Чески кмін
Хамомілла богеміка
Жатецки хмел
Будєйовіцке піво
Будєйовіцки мнєштянски вар
Ческе піво
Ческобудєйовіцке піво
Ходске піво
Зноємске піво
Горжіцке трубічки
Карловарски сухар
Ломніцке сухари
Маріансколазеньске оплатки
Пардубіцки пернік
Штрамберске уші
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Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Τυριά
Bούτυρο
Λαχανικά - κιχώριο
Φρούτα- επιτραπέζια σταφύλια
Πίτα, ψημένο έδεσμα
Τάρτες, γλυκά
Ζαχαροπλαστική
Λαχανικά - λάχανο
Λαχανικά - κρεμύδια
Νωπά ψάρια
Νωπά ψάρια
Καρυκεύματα - σπόρος αγριοκύμινου
Καρυκεύματα- βότανα
Λυκίσκος
Μπίρες
Μπίρες
Μπίρες
Μπίρες
Μπίρες
Μπίρες
Μπισκότα – βάφλες
Μπισκότα – βάφλες
Μπισκότα – βάφλες
Μπισκότα – βάφλες
Γλυκά, μπισκότα
Μπισκότα
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

DE

Diepholzer Moorschnucke

DE

Lüneburger Heidschnucke

DE

Schwäbisch-Hällisches
Qualitätsschweinefleisch

DE

DE

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Діпгольцер Мооршнукке
Люнебурґер Гайдшнукке

Ammerländer
Dielenrauchschinken/Ammer
länder Katenschinken
Ammerländer
Schinken/Ammerländer
Knochenschinken

DE

Greußener Salami

DE

Nürnberger
Bratwürste/Nürnberger
Rostbratwürste

DE

Schwarzwälder Schinken

DE

Thüringer Leberwurst

DE

Thüringer Rostbratwurst

DE

Thüringer Rotwurst

DE
DE
DE
DE
DE

Allgäuer Bergkäse
Allgäuer Emmentaler
Altenburger Ziegenkäse
Odenwälder Frühstückskäse
Lausitzer Leinöl
Bayerischer Meerrettich /
Bayerischer Kren

Швебіш-Геллішес
Квалітетсшвайнефляйш
Аммерлендер
Діленраухшінкен/Аммерлендер
Катеншінкен
Аммерлендер
Шінкен/Аммерлендер
Кнохеншінкен
Ґройсенер Залямі
Нюрнберґер
Братвюрсте/Нюрнберґер
Ротсбратвюрсте
Шварцвельдер Шінкен
Тюрінгер Лєбервурст
Тюрінгер Ростбратвурст
Тюрінгер Ротвурст

DE

Алльґойєр Берґкезе
Алльґойєр Емменталер
Альтенбурґер Ціґенкезе
Оденвельдер Фрюштюкскезе
Ляузітцер Ляйньоль
Байрішер
Мерреттіх/Байрішер Крен
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Τύπος προϊόντος
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - – χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) - χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) - χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) - σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) - λουκάνικα
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) - χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – λουκάνικο
συκωτιού
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – ψημένο
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – λουκάνικο
αίματος
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Έλαια λιναρόσπορου
Λαχανικά – Χραίνα
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

DE

Feldsalat von der Insel
Reichenau

Фельдзалате фон дер Інзель
Райхенау

Λαχανικά – σαλάτες

DE

Gurken von der Insel
Reichenau

Ґуркен фон дер Інзель
Райхенау

Λαχανικά – αγγουράκια

DE

Salate von der Insel
Reichenau

Залате фон дер Інзель
Райхенау

Λαχανικά – σαλάτες

DE

Spreewälder Gurken

Шпревельдер Ґуркен

Λαχανικά – αγγουράκια

DE

Spreewälder Meerrettich

Шпревельдер Мерреттіх

Λαχανικά – Χραίνα

DE

Tomaten von der Insel
Reichenau

Томатен фон дер Інзель
Райхенау

Λαχανικά – τομάτες

DE

Holsteiner Karpfen

Гольштайнер Карпфен

Νωπά ψάρια

DE

Oberpfälzer Karpfen

Оберпфельцер Карпфен

Νωπά ψάρια

DE

Schwarzwaldforelle

Шварцвальд Форелле

Νωπά ψάρια

DE

Bayerisches Bier

Баєрішес Бір

Μπίρες

DE

Bremer Bier

Бремер Бір

Μπίρες

DE

Dortmunder Bier

Дортмундер Бір

Μπίρες

DE

Hofer Bier

Гофер Бір

Μπίρες

DE

Kölsch

Кьольш

Μπίρες

DE

Kulmbacher Bier

Кульмбахер Бір

Μπίρες

DE

Mainfranken Bier

Майнфранкен Бір

Μπίρες

DE

Münchener Bier

Мюнхенер Бір

Μπίρες

DE

Reuther Bier

Ройтер Бір

Μπίρες

DE

Wernesgrüner Bier

Вернесґрюнер Бір

Μπίρες

DE

Aachener Printen

Аахенер Прінтен

Μπισκότα

DE

Lübecker Marzipan

Любеккер Марціпан

Ζαχαροπλαστική

DE

Meißner Fummel

Майснер Фуммель

Προϊόντα από ζύμη

DE

Nürnberger Lebkuchen

Нюрнберґер Лебкухен

Γλυκά

DK

Danablu

Данаблю

Τυριά
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ
EL

Ανεβατό

Аневато

Τυριά

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Γαλοτύρι
Γραβιέρα Αγράφων
Γραβιέρα Κρήτης
Γραβιέρα Νάξου
Καλαθάκι Λήμνου
Κασέρι
Κατίκι Δομοκού
Κεφαλογραβιέρα

Галотірі

Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά

EL

Κοπανιστή

Копаністі

Τυριά

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Лядотірі Мітілініс

Τυριά

EL

Μανούρι

Манурі

Τυριά

EL

Μετσοβόνε

Мецовоне

Τυριά

EL

Μπάτζος

Бадзос

Τυριά

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Ксіномізітра Крітіс

Τυριά

Πηχτόγαλο Χανίων

Піхтогальо Ханіон

Τυριά

Σαν Μιχάλη

Сан Міхалі

Τυριά

Σφέλα

Сфеля

Τυριά

Φέτα
Φορμαέλλα Αράχωβας
Παρνασσού

Фета

Τυριά

EL
EL
EL
EL
EL

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Гравьєра Аграфон
Гравьєра Крітіс
Гравьєра Наксу
Калатакі Лімну
Касері
Катікі Домоку
Кефалогравьєра

Τύπος προϊόντος

Τυριά
Τυριά
Τυριά

Формаелля Араховас Парнасу
Τυριά
Айос Матсеос Керкірас

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Апокоронас Ханіон Крітіс
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Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

6732

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Арханес Іракліу Крітіс
EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Віяннос Іракліу Крітіс

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος
Ρεθύμνης Κρήτης

EL

Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο "Τροιζηνία"

EL

Εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο Θραψανό

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Воріос Мільопотамос
Ретсімніс Крітіс
Ексеретіко парсено елеолядо
"Трізінія"
Ексеретіко парсено елеолядо
Трапсано

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Закінтос
EL

Zάκυνθος

EL

Θάσος

EL

Καλαμάτα

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Тасос
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Калямата
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Кефальоня

EL

Κεφαλονιά

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Колімварі Ханіон Крітіс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Краніді, Арголідас
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Крокеес Лаконіяс

EL

Κροκεές Λακωνίας

EL

Λακωνία

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Лаконія
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Γ/el 6

6733

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Лесвос / Мітіліні
EL

Λέσβος / Mυτιλήνη

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Лігуріо Аскліпііу

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Олімпія

EL

Ολυμπία

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Пеза Іракліу Крітіс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Петріна Лаконіяс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Превеза

EL

Πρέβεζα

EL

Ρόδος

EL

Σάμος

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Родос
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Самос
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сітія Лясітіу Крітіс

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

EL

Φοινίκι Λακωνίας

EL

Χανιά Κρήτης

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Актінідіо Піеріяс

Φρούτα -ακτινίδια

Ακτινίδιο Σπερχειού

Актінідіо Сперхіу

Φρούτα -ακτινίδια

Ελιά Καλαμάτας
Θρούμπα Αμπαδιάς
Ρεθύμνης Κρήτης

Еля Каляматас

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

Фрумба Амбадіяс Ретімніс
Крітіс

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Фінікі Ляконіяс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Ханя Крітіс

EL
EL
EL

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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6734

Κράτος
μέλος
της ΕΕ
EL
EL
EL

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Фрумба Тасу
Фрумба Хіу

Θρούμπα Θάσου
Θρούμπα Χίου
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Τύπος προϊόντος
Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές
Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

Келіфото фістікі Фтіотідас
Ξηροί καρποί – Φιστίκια με κέλυφος
Керасія трагана Родохоріу

EL

Κεράσια τραγανά
Ροδοχωρίου
Κονσερβολιά Αμφίσσης

Консерволія Амфісіс

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Консерволія Артас

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Консерволія Аталяндіс

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

EL

Φρούτα – κεράσια

Консерволія Піліу Волю

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Консерволя Ровіон

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας
Κορινθιακή Σταφίδα
Βοστίτσα
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Консерволія Стілідас

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

Кум-куат Керкірас

Φρούτα - κουμκουάτ

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά
Τριπόλεως
Μήλο Καστοριάς

Міля Загорас Піліу

Φρούτα - Μήλα

EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL
EL

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

Корінфіякі стафіда Востіца
Φρούτα – σταφίδα

Міля делісіус Піляфа Тріполєос
Φρούτα - Μήλα
Мільо Касторіяс

Φρούτα - Μήλα

Ксера сіка Кіміс

Ξερά σύκα Κύμης

Φρούτα επεξεργασμένα – Σύκα ξηρά

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Патата Като Неврокопіу
Λαχανικά – πατάτες

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων
Κρήτης
Ροδάκινα Νάουσας

Портокаля Малєме Ханіон
Крітіс
Розакіна Наусас

Φρούτα - πορτοκάλια

Σταφίδα Ζακύνθου

Стафіда Закінту

Φρούτα –Σταφίδα

Σύκα Βραβρώνας
Μαρκοπούλου Μεσογείων

Сіка Вравронас Маркопулю
Месогіон
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Φρούτα - Ροδάκινα

Φρούτα - Σύκα

6735

Κράτος
μέλος
της ΕΕ
EL
EL

EL
EL
EL

EL
EL
EL

Ονομασία προς προστασία
Τσακώνικη μελιτζάνα
Λεωνιδίου
Φασόλια (Γίγαντες
Ελέφαντες) Πρεσπών
Φλώρινας
Φασόλια (πλακέ
μεγαλόσπερμα) Πρεσπών
Φλώρινας
Φασόλια γίγαντες —
ελέφαντες Καστοριάς

Λαχανικά - Μελιτζάνα
Фасоля (гігантес - елефантес)
Преспон Флорінас
Λαχανικά – Φασόλια
Фасоля (пляке мегальосперма)
преспон Фльорінас
Λαχανικά - Φασόλια

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα
Κάτω Νευροκοπίου

Φυστίκι Μεγάρων

Τύπος προϊόντος

Тсаконікі мелідзана Леонідіу

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες
Κάτω Νευροκοπίου

Φυστίκι Αίγινας

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Фасоля (гігантес - елефантес)
Касторіяс
Фасоля (гігантес - елефантес)
Като Неврокопіу
Фасоля кіна месосперма Като
Неврокопіу

Λαχανικά - Φασόλια
Λαχανικά - Φασόλια
Λαχανικά - Φασόλια

Фістікі Егінас
Ξηροί καρποί – Φιστίκια με κέλυφος
Фістікі Мегарон
Ξηροί καρποί – Φιστίκια με κέλυφος
Авготарахо Месолоґіу

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

EL

Крокос Козаніс

EL

Κρόκος Κοζάνης
Μέλι Ελάτης Μαινάλου
Βανίλια
Κρητικό παξιμάδι

Крітіко паксімаді

Μπισκότα

EL

Μαστίχα Χίου

Мастіха Хіу

Φυσικές γόμες και ρητίνες

EL

Τσίχλα Χίου

Ціхля Хіу

Φυσικές γόμες και ρητίνες

EL

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Νωπά ψάρια
Καρυκεύματα (κρόκος)

Мелі Елятіс Меналю ванілія
Μέλι

Мастіхелео Хіу
Αιθέρια έλαια (Μαστιχέλαιο Χίου)
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6736

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Карне де Авіля
ES

Carne de Ávila

ES

Costa de Cantabria

ES

Carne de la Sierra de
Guadarrama (ΠΓΕ)

ES

Carne de Morucha de Salamanca

ES

Carne De Vacuno Del País
Vasco/Euskal Okela (ΠΓΕ)

Карне де Бакуно дель Паіс
Баско/Еускаль Океля

ES

Cordero de Navarra ή
Nafarroako Arkumea (ΠΓΕ)

Кордеро де Наварра/Нафарроако
Аркумеа

ES

Cordero Manchego

ES

Lacón Gallego

ES

Lechazo de Castilla y León

ES

Pollo y Capón del Prat

ES

Ternasco de Aragón

ES

Ternera Asturiana

ES

Ternera de Extremadura

ES

Ternera de Navarra / Nafarroako
Aratxea

ES

Ternera Gallega

ES

Botillo del Bierzo

ES

Cecina de León

ES

Dehesa de Extremadura

Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Βοδινό
Карне де Кантабрія
Карне де ля Сьєрра де
Гвадаррама
Карне де Моруча де Саляманка

Кордеро Манчеґо
Лякон Ґаєґо
Лечасо де Кастія і Леон
Пойо і Капон дель Прат
Тернаско де Араґон
Тернера Астуріана
Тернера де Екстремадура
Тернера де Наварра/Нафарроако
Аратцеа
Тернера Ґаєґа
Ботійо дель Бієрсо
Сесіна де Леон
Дееса де екстремадура
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Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων) - χοιρινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων) – πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - μοσχαρίσιο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - μοσχαρίσιο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - μοσχαρίσιο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - μοσχαρίσιο
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά κ.λπ.)
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά κ.λπ.)
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά κ.λπ.)

6737

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Ґіхуельо
ES

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Χοιρομέρια

Guijuelo
Хамон де Уельва

ES

Jamón de Huelva.

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Χοιρομέρια
Хамон де Теруель

ES

Jamón de Teruel

ES

Jamón de Trevélez

ES

Salchichón de
Vic/Llonganissa de Vic

ES

Sobrasada de Mallorca

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Afuega'l Pitu
Cabrales
Cebreiro
Gamoneu/Gamonedo
Idiazábal
Mahón-Menorca
Picón Bejes-Tresviso
Queso de La Serena
Queso de l'Alt Urgell y la
Cerdanya
Queso de Murcia
Queso de Murcia al vino
Queso de Valdeón
Queso Ibores
Queso Majorero
Queso Manchego
Queso Nata de Cantabria

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Χοιρομέρια
Хамон де Тревелєс

ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Χοιρομέρια
Сальчічон де Вік/Йонґаніса де
Вік
Собрасада де Майорка
Афуеґаль Піту
Кабралєс
Себрейро
Ґамонеу/Ґамонедо
Ідіасабаль
Махон-Менорка
Пікон Бехес-Тресвісо
Кесо де ля Серена
Кесо де лЯльт Урґель і ля
Серданія
Кесо де Мурсія
Кесо де Мурсія аль віно
Кесо де Вальдеон
Кесо Іборес
Кесо Махореро
Кесо Манчеґо
Кесо Ната де Кантабрія
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Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.) - Λουκάνικα
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.)
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά

6738

Κράτος
μέλος
της ΕΕ
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES
ES

Ονομασία προς προστασία
Queso Palmero/Queso de la
Palma
Queso Tetilla
Queso Zamorano
Quesucos de Liébana
Roncal
San Simón da Costa
Torta del Casar
Miel de Galicia/Mel de
Galicia»

ES

Miel de Granada

ES

Miel de La Alcarria

ES

Aceite de La Alcarria

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Кесо Пальмеро/Кесо де ля
Пальма
Кесо Тетія
Кесо Саморано
Кесукос де Лієбана
Ронкаль
Сан Сімон да Коста
Торта дель Касар
Мйєль де Ґалісія/Мель де
Ґалісія
Мйєль де Ґранада
Мйєль де Ля Алькаррія

Τύπος προϊόντος
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Τυριά
Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης Μέλι
Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης Μέλι
Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης- Μέλι

Асейте де Ля Алькаррія
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Асейте де ля Ріоха
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

ES

Aceite de la Rioja

ES

Aceite de Mallorca / Aceite
mallorquín / Oli de Mallorca /
Oli mallorquí

Асейте де Майорка/Асейте
майоркін/Олі де Майорка/Олі
майоркі
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Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

6739

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

ES

Aceite de Terra Alta / Oli de
Terra Alta

ES

Aceite del Baix Ebre –
Montsià/ Oli del Baix Ebre Montsià

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Асейте де Терра Альта/Олі де
Терра Альта
Асейте дель Байш ЕбреМонція / Олі дель Байш ЕбреМонція

Τύπος προϊόντος

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Асейте дель Бахо Арагон
ES

Aceite del Bajo Aragón

ES

Aceite Monterrubio

ES

Antequera

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Асейте Монтерубійо
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Антекера
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Баена
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

ES

Baena

ES

Gata-Hurdes

ES

Les Garrigues

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y
la Cerdanya/Mantega de l'Alt
Urgell i la Cerdanya

ES

Mantequilla de Soria

Ґата-Урдес
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Лєс Ґарріґес
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Мантекія де лЯльт Урґель і ля
Серданія/Мантеґа де лЯльт
Урґель і ля Серданія

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - βούτυρο

Мантекія де Сорія
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - βούτυρο
Монтес де Ґранада
ES

Montes de Granada

ES

Montes de Toledo

ES

Poniente de Granada

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Монтес де Толедо
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Поньенте де Гранада
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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6740

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Прьего де Кордова
ES

Priego de Córdoba

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сьерра де Кадіс

ES

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Sierra de Aralar
Сьерра де Касорля

ES

Sierra de Cazorla

ES

Sierra de Segura

ES

Sierra Mágina

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сьерра де Сегура
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сьерра Махіна
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сіурана

ES
ES
ES

Siurana
Ахо Морадо де ляс
Педроньерас
Алькачофа де
Бенікарло/Карчофа де
Бенікарло
Алькачофа де Туделя

Ajo Morado de Las
Pedroñeras
Alcachofa de
Benicarló/Carxofa de
Benicarló

ES

Alcachofa de Tudela

ES

Arroz de Valencia/Arròs de
València

ES

Arroz del Delta del Ebro
/Arròs del Delta de l’Ebre

ES
ES
ES

Avellana de Reus
Berenjena de Almagro
Calasparra

Арроз де Валенсія/Аррос де
Валенсія
Арроз дель Дельта дель
Ебро/Аррос дель Дельта дель
Ебре
Авеяна де Реус
Беренхена де Альмаґро
Каласпарра
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Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Λαχανικά, νωπά ή επεξεργασμένα σκόρδο
Λαχανικά νωπά ή επεξεργασμένα αγκινάρα
Λαχανικά, νωπά ή επεξεργασμένα –
αγκινάρα
Δημητριακά – Ρύζι
Δημητριακά - Ρύζι
Ξηροί καρποί - φουντούκια
Λαχανικά - Μελιτζάνες
Δημητριακά - Ρύζι

6741

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

ES

Calçot de Valls

Калсот де Валлс

Λαχανικά – Σφαιρίδια κρεμυδιού

ES

Cereza del Jerte

Сереса дель Херте

Φρούτα - κεράσια

ES

Cerezas de la Montaña de
Alicante

Сересас де ля Монтанья де
Аліканте

Φρούτα - κεράσια

ES

Cítricos Valencianos/Cítrics
Valencians

Сітрікос Валенсіянос/Сітрікс
Валенсіянс

Φρούτα - Εσπεριδοειδή

ES

Clementinas de las Tierras
del Ebro/Clementines de les
Terres de l'Ebre

Клєментінас де ляс Тьєррас
дель Ебро/Клєментінес де лєс
Террес дель Ебре

Φρούτα - Κλημεντίνες

ES

Coliflor de Calahorra (ΠΓΕ)

Коліфльор де Каляорра

Λαχανικά - Λάχανα

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

Еспарраґо де Уетор-Тахар

Λαχανικά - Σπαράγγια

ES

Espárrago de Navarra

Еспарраґо де Наварра

Λαχανικά - Σπαράγγια

ES

Faba Asturiana

Фаба Астуріяна

Λαχανικά - Φάβα

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

Ґарбансо де Фуентесауко

Λαχανικά - ρεβύθια

ES

Judías de El Barco de Ávila

Худіяс де Ель Барко де Авіля

Λαχανικά - φασόλια

ES

Kaki Ribera del Xúquer

Какі Рівера дель Шукер

Φρούτα – Διόσπυρος (Κακί)

ES

Lenteja de La Armuña

Лєнтеха де ля Армунья

Λαχανικά - Φακές

ES

Lenteja Pardina de Tierra de
Campos

Лєнтеха Пардіна де Тьєрра де
Кампос

Λαχανικά - Φακές

ES

Manzana de Girona/Poma de
Girona

Манзана де Хірона/Пома де
Гірона

Φρούτα - Μήλα

ES

Manzana Reineta del Bierzo

Манзана Рейнета дель Бьєрсо

Φρούτα - Μήλα

ES

Melocotón de Calanda

Мельокотон де Калянда

Φρούτα - ροδάκινα

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

Нісперос Кайоса д'Eн Саррія

Φρούτα - Ρόδια

ES

Pataca de Galicia/Patata de
Galicia

Патака де Ґалісія/Патата де
Ґалісія

Λαχανικά - Πατάτες

ES

Patatas de Prades ή Patates de
Prades

Пататас де Прадес/Пататес
де Прадес

Λαχανικά - Πατάτες
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6742

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

ES

Pera de Jumilla

Пера де Хумія

Φρούτα - Αχλάδια

ES

Peras de Rincón de Soto

Перас де Рінкон де Сото

Φρούτα - Αχλάδια

ES

Pimiento Asado del Bierzo

Пімєнто Асадо дель Бьєрсо

ES

Pimiento Riojano

Пімєнто Ріохано

Λαχανικά- πιπεριές,

ES

Pimientos del Piquillo de
Lodosa

Пімєнтос дель Пікійо де
Льодоса

Λαχανικά- πιπεριές,

ES

Uva de mesa embolsada
"Vinalopó"

Ува де меса ембользада
"Вінальопо"

Φρούτα - Σταφύλια

ES

Caballa de Andalucia

Кабая де Андалусія

Νωπά ψάρια

ES

Mejillón de Galicia /
Mexillón de Galicia

Мехійон де Ґалісія/Мешійьон
де Ґалісія

Μαλάκια

ES

Melva de Andalucia

Мельва де Андалусія

Νωπά ψάρια

ES

Azafrán de la Mancha

Азафран де ля Манча

Καρυκεύματα

ES

Chufa de Valencia

Чуфа де Валенсія

Φρούτα - κόνδυλος

ES

Pimentón de la Vera

Піментон де ля Вера

Καρυκεύματα

ES

Región de Murcia

Піментон де Мурсія

Καρυκεύματα

ES

Sidra de Asturias/Sidra
d'Asturies

Сідра де Астуріяс/Сідра
д'Астурієс

Μηλίτης

ES

Alfajor de Medina Sidonia

Альфахор де Медіна Сідонія

Ζαχαροπλαστική

ES

Ensaimada de
Mallorca/Ensaimada
mallorquina

Енсаімада де
Майорка/Енсаімада майоркіна

ES

Jijona

Хіхона

Ζαχαροπλαστική

ES

Mantecadas de Astorga

Мантекадас де Асторга

Ζαχαροπλαστική

ES

Mazapán de Toledo

Масапан де Толедо

Ζαχαροπλαστική

ES

Pan de Cea

Пан де Сеа

Αρτοποιία

ES

Turrón de Agramunt/Torró
d'Agramunt

Туррон де Аґрамунт/Торро
д'Аґрамунт

Ζαχαροπλαστική

ES

Turrón de Alicante

Туррон де Аліканте

Ζαχαροπλαστική

Λαχανικά- επεξεργασμένες πιπεριές,

Αρτοποιία, γλυκά
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6743

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

FI

Lapin Poron Liha

FI
FI

Lapin Puikula
Kainuun rönttönen

FR

Agneau de l'Aveyron

FR

Agneau de Lozère

FR

Agneau de Pauillac

FR

Agneau de Sisteron (ΠΓΕ)

FR

Agneau du Bourbonnais

FR

Agneau du Limousin

FR

Agneau du Poitou-Charentes

FR

Agneau du Quercy

FR

Barèges-Gavarnie

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

FR

Bœuf de Bazas

FR

Bœuf de Bazas

FR

Bœuf du Maine

FR

Dinde de Bresse

FR

Porc de la Sarthe

FR

Porc de Normandie

FR

Porc de Vendée

FR

Porc du Limousin

FR

Taureau de Camargue

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Лапін Порон ліха

Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)- κρέας ταράνδου

Лапін Пуйкула
Кайнуунрьонтьонен

Λαχανικά - Πατάτες
Προϊόντα ζύμης

Аньо дьо лАверон

Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο

Аньо дьо Льозер
Аньо дьо Пояк
Аньо дьо Сістерон
Аньо дю Бурбоне
Аньо дю Лімузан
Аньо дю Пуату-Шарант
Аньо дю Керсі
Бареж-Ґаварні
Бьоф Шароле дю Бурбоне
Бьоф дьо Базас
Бьоф дьо Шальос
Бьоф дю Мен
Данд дьо Бресс
Пор дьо ля Сарт
Пор дьо Норманді
Пор дьо Ванде
Пор дьо Лімузан
Торо дьо Камарґ
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Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)- Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)- Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων))-Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων)-Χoιρινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων)-Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγείων))-Χοιρινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων))-Βοδινό

6744

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

FR

Veau d’Aveyron et du Ségala

FR

Veau du Limousin

FR

Volailles d'Alsace

FR

Volailles d'Auvergne

FR

Volailles d'Auvergne

FR

Volailles de Bourgogne

FR

Volailles de Bresse

FR

Volailles de Bretagne

FR

Volailles de Challans

FR

Volailles de Cholet

FR

Volailles de Gascogne

FR

Volailles de Houdan

FR

Volailles de Loué

FR

Volailles de la Champagne

FR

Volailles de la Drôme

FR

Volailles de l'Ain

FR

Volailles de Licques

FR

Volailles de l'Orléanais

FR

Volailles de Loué

FR

Volailles de Normandie

FR

Volailles de Vendée

FR

Volailles des Landes

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Во дьо Лаверон е дю Сеґаля
Во дю Лімузан
Воляй дАльзас
Воляй дАнсьоні
Воляй дОверньо
Воляй дьо Бурґонь
Воляй дьо Бресс
Воляй дьо Бретань

Воляй дьо Шалян
Воляй дьо Шоле
Воляй дьо Ґасконь
Воляй дьо Удан
Воляй дьо Жанзе
В оляй дьо ля Шампань
Воляй дьо ля Дром
Воляй дьо лЯн
Воляй дьо Лік
Воляй дьо льОрлеане
Воляй дьо Люе
Воляй дьо Норманді
Воляй дьо Ванде
Воляй де Лянд
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Τύπος προϊόντος
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-μοσχαρίσια
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-μοσχαρίσιο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά

Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα παραπροϊόντα
σφαγίων)-πουλερικά

6745

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Воляй дьо Беарн

FR

Volailles du Béarn

FR

Volailles du Berry

FR

Volailles du Charolais

FR

Côtes du Forez.

FR

Volailles du Gatinais

FR

Volailles du Gers

FR

Volailles du Languedoc

FR

Volailles du Lauragais

FR

Volailles du Maine

FR

Volailles du plateau de
Langres

FR

Volailles du Val de Sèvres

FR

Volailles du Velay

FR

Boudin blanc de Rethel

FR

Canard à foie gras du SudOuest (Chalosse, Gascogne,
Gers, Landes, Périgord,
Quercy)

FR

Jambon de Bayonne

FR
FR
FR
FR

Jambon sec et noix de
jambon sec des Ardennes
Abondance
Banon
Beaufort

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Воляй дю Беррі
Воляй дю Шаролє
Воляй дю Форе
Воляй дю Ґатіне
Воляй дю Жерс
Воляй дю Ланґедок
Воляй дю Льораґе
Воляй дьо Мен
Воляй дю плято дьо Лянґр
Воляй дю Валь дьо Севр
Воляй дю Вьоле
Будан блан дьо Рьотель
Канар а фуа ґра дю Сюд-Уест
(Шальос, Ґасконь, Жерс, Лянд,
Періґор, Керсі)
Жа мбон дьо Байонн
Жамбон сек е нуа дьо жамбон
сек де Арден
Абонданс
Банон
Бофор
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Τύπος προϊόντος
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικά
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)-πουλερικάΠροϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά κ.λπ.)
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) πάπια
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)χοιρομέρια
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) χοιρομέρια
Τυριά
Τυριά
Τυριά

6746

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

FR

Bleu d'Auvergne

Бльо дОверньо

Τυριά

FR

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu
de Septmoncel

Бльо дьо Жекс О-Жюра/Бльо
дьо Сетмонсель

Τυριά

FR

Bleu des Causses

Бльо де Косс

Τυριά

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

Бльо дю Веркор-Сассьонаж

Τυριά

FR

Brie de Meaux

Брі дьо Мо

Τυριά

FR

Brie de Melun

Брі дьо Мьолан

Τυριά

FR

Brocciu Corse/Brocciu

Броччю Корс/Броччю

Τυριά

FR

Camembert de Normandie

Камамбер дьо Норманді

Τυριά

FR

Cantal/Fourme de
Cantal/Cantalet

Канталь/Фурм дьо
Канталь/Кантале

Τυριά

FR

Chabichou du Poitou

Шабішу дю Пуату

Τυριά

FR

Chaource

Шаурс

Τυριά

FR

Chevrotin

Шевротен

Τυριά

FR

Comté

Комте

Τυριά

FR

Crottin de
Chavignol/Chavignol

Кротта дьо
Шавіньйоль/Шавіньйоль

Τυριά

FR

Emmental de Savoie

Емменталь дьо Савуа

Τυριά

FR

Emmental français est-central

Емменталь Франсе Ест
Сантраль

Τυριά

FR

Epoisses

Епуас

Τυριά

FR

Fourme d’Αmbert /Fourme
de Montbrison

Фурм дАмбер/Фурм дьо Мон
Брізон

Τυριά

FR

Laguiole

Ляґіоль

Τυριά

FR

Langres

Лянґр

Τυριά

FR

Livarot

Ліваро

Τυριά

FR

Maroilles / Marolles

Маруаль/Мароль

Τυριά

FR

Mont d'or/Vacherin du HautDoubs

Мон дОр/Вашеран дю О-Ду
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Τυριά

6747

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

FR

Morbier

Морбьє

Τυριά

FR

Munster/Munster-Géromé

Манстер/Манстер-Жероме

Τυριά

FR

Neufchâtel

Ньофшатель

Τυριά

FR

Ossau-Iraty

Оссо-Іраті

Τυριά

FR

Pélardon

Пелярдон

Τυριά

FR

Picodon de l'Ardèche /
Picodon de la Drôme

Пікодон дьо лАрдеш/Пікодон
дьо ля Дром

Τυριά

FR

Pont-l'Évêque

Пон льЕвек

Τυριά

FR

Pouligny-Saint-Pierre

Пуліні-Сан-Пьєр

Τυριά

FR

Reblochon/Reblochon de
Savoie

Ребльошон/Ребльошон дьо
Савуа

Τυριά

FR

Rocamadour

Рокамадур

Τυριά

FR

Roquefort

Рокфор

Τυριά

FR

Sainte-Maure de Touraine

Сант-Мор дьо Турен

Τυριά

FR

Saint-Nectaire

Сан-Нектер

Τυριά

FR

Salers

Салєрс

Τυριά

FR

Selles-sur-Cher

Сель-сюр-Шер

Τυριά

FR

Tome des Bauges

Том-де-Бож

Τυριά

FR

Tomme de Savoie

Томм дьо Савуа

Τυριά

FR

Tomme des Pyrénées

Томм де Пірене

Τυριά

FR

Valençay

Валянсе

Τυριά

FR

Crème d'Isigny

Крем дІзіньї

Προϊόντα γαλακτοκομίας (κρέμες)

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

Крем фреш флюід дАльзас

Προϊόντα γαλακτοκομίας (κρέμες)·

FR

Miel d'Alsace

Мьєль дАльзас

Μέλι

FR

Miel de Corse / Mele di
Corsica

Мьєль дьо Корс / Мелє ді
Корсіка

Μέλι
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6748

Κράτος
μέλος
της ΕΕ
FR
FR
FR
FR
FR

Ονομασία προς προστασία
Miel de Provence
Miel de sapin des Vosges
Œufs de Loué
Beurre CharentesPoitou/Beurre des
Charentes/Beurre des DeuxSèvres
Beurre d'Isigny

FR

Huile d'olive d'Aix-enProvence

FR

Huile d'olive de Corse / Huile
d'olive de Corse - Oliu di
Corsica)

FR

Huile d'olive de HauteProvence

FR

Huile d'olive de la Vallée des
Baux-de-Provence

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Мьєль дьо Прованс
Мьєль дьо Сапан де Вож
Оеф дьо Люе
Бьор Шарант-Пуату/Бьор де
Шарант/Бьор де Дьо-Севр
Бьор дІзіньї
Уіль д олів д Екс-ан-Прованс

Τύπος προϊόντος
Μέλι
Μέλι
Αυγά

Bούτυρο
Bούτυρο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Уіль д олів дьо Корс/Уіль д
олів дьо Корс-Оліо ді Корсіка

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Уіль д олів дьо От-Прованс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Уіль д олів дьо ля Валеє де Бодьо-Прованс

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Уіль д олів дьо Ніс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

FR

Huile d'olive de Nice

FR

Huile d'olive de Nîmes

FR

Huile d'olive de Nyons

FR

Aιθέριο έλαιο λεβάντας της
Haute-Provence

Уіль ессансієль дьо ляванд дьо
От-Прованс

Αιθέρια έλαια- έλαιο λεβάντας

FR

Ail blanc de Lomagne

Ай блян дьо Льомань

Λαχανικά - σκόρδο

FR

Ail de la Drôme

Ай дьо ля Дром

Λαχανικά - σκόρδο

FR

Ail rose de Lautrec

Ай роз дьо Лотрек

Λαχανικά - σκόρδο

Уіль д олів дьо Нім
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Уіль д олів дьо Нйонс
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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6749

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

FR

Asperge des Sables des
Landes

Асперж де Сабль де Лянд

FR

Chasselas de Moissac

Шасселя дьо Муассак

Φρούτα- Επιτραπέζια σταφύλια

FR

Clémentine de Corse

Клєментін дьо Корс

Φρούτα – Κλημεντίνες

FR

Coco de Paimpol

Коко дьо Памполь

Λαχανικά - Φασόλια

FR

Fraise du Périgord

Фрез дю Періґор

Φρούτα - φράουλες

FR

Haricot tarbais

Аріко тарбе

Λαχανικά - Φασόλια

FR

Kiwi de l'Adour

Ківі дьо льАдур

Φρούτα -ακτινίδια

FR

Lentille vert du Puy

Лонтій вер дю Пюі

Λαχανικά -Φακές

FR

Lentilles vertes du Berry

Лонтій верт дю Беррі

Λαχανικά -Φακές

FR

Lingot du Nord

Лянґо дю Нор

Λαχανικά -Φασόλια

FR

Mâche Nantaise

Маш нантез

Λαχανικά -Σαλάτες

FR

Melon du Haut-Poitou

Мельон дю О-Пуату

Φρούτα- Πεπόνι

FR

Melon du Quercy

Мельон дю Керсі

Φρούτα- Πεπόνι

FR

Mirabelles de Lorraine

Мірабелль дьо Лоррен

Φρούτα - Δαμάσκηνα

FR

Muscat du Ventoux

Мюска дю Ванту

Φρούτα -επιτραπέζια σταφύλια

FR

Noix de Grenoble

Нуа дьо Ґренобль

Καρύδια

FR

Noix du Périgord

Нуа дю Періґор

Καρύδια

FR

Oignon doux des Cévennes

Оньйон ду де Севен

Λαχανικά – Κρεμύδια

FR

Olive de Nice

Олів дьо Ніс

Λαχανικά –Ελιές

FR

Olives cassées de la Vallée
des Baux-de-Provence

Олів кассе дьо ля Валлеє де Бодьо-Прованс

Λαχανικά –Ελιές

FR

Olives noires de la Vallée des
Baux de Provence

Олів нуар дьо ля Валлеє де Бодьо-Прованс

Λαχανικά –Ελιές

FR

Olives noires de Nyons

Олів нуар дьо Ніонс

Λαχανικά –Ελιές

Λαχανικά - Σπαράγγια
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6750

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

FR

Petit Epeautre de Haute
Provence

Петі Епотр дьо От Прованс

FR

Poireaux de Créances

Пуаро дьо Креанс

Λαχανικά –Πράσσα

FR

Pomme de terre de l’Île de Ré

Помм дьо терр дьо л іль дьо
Ре

Λαχανικά –Πατάτες

FR

Pomme du Limousin

Помм дю Лімузан

Φρούτα – Μήλα

FR

Pommes de terre de Merville

Помм дьо терр дьо Мервілль

Λαχανικά –Πατάτες

FR

Pommes et poires de Savoie

Помм е пуар дьо Савуа

Φρούτα – Μήλα, Αχλάδια

FR

Pruneaux d'Agen / Pruneaux
d'Agen mi-cuits

Прюно д Ажан / Прюно д
Ажан мі-кюі

Φρούτα - επεξεργασμένα

FR

Riz de Camargue

Рі дьо Камарґ

Δημητριακά -Ρύζι

FR

Anchois de Collioure

Аншуа дьо Кольюр

Ψάρια- Επεξεργασμένα

FR

Coquille Saint-Jacques des
Côtes d'Armor

Кокій Сан-Жак де Кот д
Армор

Μαλάκια

FR

Cidre de Bretagne/Cidre
Breton

Сідр дьо Бретань/Сідр
Бретон

Μηλίτης

FR

Cidre de Normandie/Cidre
Normand

Сідр дьо Норманді/Сідр
Норман

Μηλίτης

FR

Cornouaille

Корнуай

Μηλίτης

FR

Domfront

Домфрон

Αχλαδίτης

FR

Huîtres Marennes Oléron
(ΠΓΕ)

Уітр Маренн Олєрон

FR

Pays d'Auge/Pays d'AugeCambremer

Пеї д Ож/Пеї д ОжКамбремер

Μηλίτης

FR

Piment d'Espelette/Piment
d'Espelette - Ezpeletako
Biperra

Піман дЕспелєтт/Піман
дЕспелєтт- Еспелєтако
Біперра

Καρυκεύματα

FR

Bergamote(s) de Nancy

Берґамот дьо Нансі

Ζαχαροπλαστική

FR

Brioche vendéenne

Брійош вандеен

Αρτοποιία

FR

Pâtes d'Alsace

Пан дАльзас

Ζυμαρικά

FR

Foin de Crau

Фуа дьо Кро

Σανός

Δημητριακά

Μαλάκια - Στρείδια
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6751

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Будапешті телісалямі

Προϊόντα κρέατος- μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Σαλάμι

Szegedi szalámi ou Szegedi
téliszalámi

Сегеді салямі/ Сегеді
телісалямі

Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Σαλάμι

IE

Connemara Hill Πρόβειο /
Uain Sléibhe Chonamara

Кономара Гіл лам/Уун Шлейв
Хономара

Νωπό κρέας-(και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)- Πρόβειο

Тімолііг браун пуддін
IE

Timoleague Brown Pudding

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) –
Επεξεργασμένο χοιρινό

IE

Imokilly Regato

Імокіллі Реґато

Τυριά

IE

Clare Island Cliffs

Клєр Айланд салмон

Ψάρια

IT

Abbacchio Romano

Аббакіо Романо

Νωπό κρέας--(και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)- Πρόβειο

IT

Agnello di Sardegna

Аньелло ді Сарденья

Νωπό κρέας--(και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων)- Πρόβειο

IT

Mortadella Bologna

Мортаделла Болонья

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)

IT

Prosciutto di S. Daniele

Прошутто ді Сан Даніеле

Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρινό

IT

Vitellone bianco
dell’Appennino centrale

Вітеллоне Б'янко дель
Аппенніно Чентрале

Νωπό κρέας-(και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) Μοσχαρίσιο

IT

Bresaola della Valtellina

Брезаола делла Вальтелліна

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)

HU

Budapesti téliszalámi

HU
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6752

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Капоколло ді Калабрія

IT

Capocollo di Calabria

IT

Coppa Piacentina

IT

Cotechino Modena

IT

Culatello di Zibello

IT

Lardo di Colonnata

IT

Pancetta di Calabria

IT

Pancetta Piacentina

IT

Prosciutto di Carpegna

IT

Prosciutto di Modena

IT

Prosciutto di Norcia

IT

Prosciutto di Parma

IT

Prosciutto Toscano

Коппа П'ячентіна
Котекіно Модена
Кулателло ді Дзібелло
Лардо ді Колонната
Панчетта ді Калабрія
Панчетта П'ячентіна
Прошутто ді Карпенья
Прошутто ді Модена
Прошутто ді Норчіа
Прошутто ді Парма
Прошутто Тоскано
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Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – Παστό
κρέας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – Παστό
κρέας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) –
Επεξεργασμένο χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – Παστό
κρέας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – Λαρδί
χοιρινό
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – Χοιρινό
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι

6753

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Прошутто Венето БерікоЕуганео
Саламе Бріанца

IT

Prosciutto Veneto BericoEuganeo

IT

Salame Brianza

IT

Salame Cremona

IT

Salame di Varzi

IT

Salame d’oca di Mortara

IT

Salame Piacentino

IT

Salame S.Angelo

IT

Salamini italiani alla
cacciatora

IT

Salsiccia di Calabria

IT

Soppressata di Calabria

IT

Soprèssa Vicentina

IT

Speck Alto Adige / Südtiroler
Markenspeck / Südtiroler
Speck

Саламе Кремона
Саламе ді Вардзі
Саламе д' ока ді Мортара
Саламе П'ячентіно
Саламе Сант Анжело
Саламіні італьяні алла
каччятора
Сальсіччіа ді Калабрія
Соппрессата ді Калабрія
Сопресса Вічентіна
Спек дель Альто
Адідже/Сюдтіролер
Маркеншпек/Сюдтіролер Спек
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Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) –Σαλάμι
πάπιας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) λουκάνικα
Χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) λουκάνικα
Χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) -Σαλάμι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) – καπνιστό
χοιρινό

6754

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Валле д' Аоста Жамбон де
Босс
Валле д' Аоста Лард д' Арнад
Дзампоне Модена

Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος –Λαρδί χοιρινό
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) –
επεξεργασμένο χοιρινό

IT

Valle d'Aosta Jambon de
Bosses
Valle d'Aosta Lard d'Arnad

IT

Zampone Modena

IT

Asiago

Азіяго

Τυριά

IT

Bitto

Бітто

Τυριά

IT

Bra

Бра

Τυριά

IT

Caciocavallo Silano

Качіо Кавалло сілано

Τυριά

IT

Canestrato Pugliese

Канестрато Пульєзе

Τυριά

IT

Casatella Trevigiana

Казателла Тревіджіана

Τυριά

IT

Casciotta d'Urbino

Кашьотта д'Урбіно

Τυριά

IT

Castelmagno

Кастельманьйо

Τυριά

IT

Fiore Sardo

Фьйоре Сардо

Τυριά

IT

Fontina

Фонтіна

Τυριά

IT

Formai de Mut dell'Alta
Valle Brembana

Формай де Мут дель Альта
Валле Брембана

Τυριά

IT

Gorgonzola

Ґорґондзоля

Τυριά

IT

Grana Padano

Грана Падано

Τυριά

IT

Monatasio

Монтасіо

Τυριά

IT

Monte Veronese

Монте Веронезе

Τυριά

IT

Mozzarella di Bufala
Campana

Моццарелла ді Буфала
Кампана

Τυριά

IT

Murazzano

Мураццано

Τυριά

IT

Parmigiano Reggiano

Парміджіано Реджіано

Τυριά

IT

Pecorino di Filiano

Пекоріно ді Філіано

Τυριά

IT

Pecorino Romano

Пекоріно Романо

Τυριά

IT
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

IT

Pecorino Sardo

Пекоріно Сардо

Τυριά

IT

Pecorino Siciliano

Пекоріно Січіліано

Τυριά

IT

Pecorino Toscano

Пекоріно Тоскано

Τυριά

IT

Provolone Valpadana

Проволоне Вальпадана

Τυριά

IT

Quartirolo Lombardo

Квартіроло Ломбардо

Τυριά

IT

Ragusano

Раґузано

Τυριά

IT

Raschera

Раскера

Τυριά

IT

Ricotta Romana

Рікотта Романа

Τυριά

IT

Robiola di Roccaverano

Робіола ді Роккаверано

Τυριά

IT

Spressa delle Giudicarie

Спресса делле Джудікаріє

Τυριά

IT

Stelvio/Stilfser

Стельвіо/Стільфсер

Τυριά

IT

Taleggio

Таледжіо

Τυριά

IT

Toma Piemontese

Тома П'ємонтезе

Τυριά

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

Валле д'Аоста Фромадзо

Τυριά

IT

Valtellina Casera

Вальтелліна Казера

Τυριά

IT

Miele della Lunigiana

М'єле делла Луніджіана
Альто Кротонезе

Μέλι

IT

Alto Crotonese

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Апрутіно Пескаресе

IT

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Aprutino Pescarese
Брізігелла

IT

Brisighella

IT

Bruzio

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Бруціо
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Каніно
IT

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Canino
Карточето

IT

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Cartoceto
К'янті классіко

IT

Chianti Classico

IT

Cilento

IT

Colline di Levanto

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Чіленто
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Колліна ді Бріндізі
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Колліне ді Романья

IT

Albana di Romagna

IT

Colline Salernitane

IT

Colline Teatine

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Колліне Салернітане
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Колліне Театіне
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Дауно

IT

Dauno

IT

Garda

IT

Laghi Lombardi

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Ґарда
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Ляґі Ломбарді
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Ламетіа

IT

Lametia

IT

Lucca

IT

Molise

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Лукка
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Молізе
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

Монте Етна
IT

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Monte Etna
Монті Іблей

IT

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Monti Iblei
Пенізола Соррентіна

IT

Penisola Sorrentina

IT

Pretuziano delle Colline
Teramane

IT

Riviera Ligure

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Претуціано делле Колліне
Терамане

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Рів'єра Лігуре
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сабіна
IT

Sabina

IT

Sardegna

IT

Tergeste

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Сарденья
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Терджесте
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Терра ді Барі

IT

Provincia di Bari

IT

Terra d'Otranto

IT

Terre di Casole

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Терра д'Отранто
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Терре ді Сієна
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Терре Тарентіне

IT

Terre Tarentine

IT

Toscano

IT

Tuscia

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Тоскано
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Тушія
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Умбрія

Τύπος προϊόντος

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

IT

Umbria

IT

Val di Neto

IT

Valdemone

IT

Valle del Belice

IT

Valli Trapanesi

IT

Veneto Valpolicella, Veneto
Euganei e Berici, Veneto del
Grappa

Венето Вальполічелла, Венето
Еуґаней е Берічі, Венето дель
Граппа

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

IT

Arancia del Gargano

Аранчіа дель Гаргано

Φρούτα -πορτοκάλια

IT

Arancia Rossa di Sicilia

Аранчіа Росса ді Січіліа

Φρούτα -πορτοκάλια

IT

Asparago Bianco di Bassano

Аспараґо б'янко ді Бассано

Λαχανικά - Σπαράγγια

IT

Asparago Bianco di
Cimadolmo

Аспараґо б'янко ді Чімадольмо

IT

Asparago verde di Altedo

Аспараґо верде ді Альтедо

Λαχανικά - Σπαράγγια

IT

Basilico Genovese

Базіліко дженовезе

Λαχανικά - Βασιλικός

IT

Cappero di Pantelleria

Капперо ді Пантеллеріа

Λαχανικά - Κάπαρη

IT

Carciofo di Paestum

Карчофо ді Пестум

Λαχανικά - Αγγινάρες

IT

Carciofo Romanesco del
Lazio

Карчофо Романеско дель
Лаціо

Λαχανικά - Αγγινάρες

IT

Carota dell'Altopiano del
Fucino

Карота дель Альтоп'яно дель
Фучіно

Λαχανικά - καρότα

Валь ді Мадзара

Вальдемоне

Валле дель Беліче

Валлі Трапанезі

Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Λαχανικά - Σπαράγγια
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

IT

Castagna Cuneo

Кастанья Кунео

Φρούτα - Κάστανα

IT

Castagna del Monte Amiata

Кастанья дель Монте Аміата

Φρούτα - Κάστανα

IT

Castagna di Montella

Кастанья ді Монтелла

Φρούτα - Κάστανα

IT

Castagna di Vallerano

Кастанья ді Валлерано

Φρούτα - Κάστανα

IT

Ciliegia di Marostica

Чільеджіа ді Маростіка

Φρούτα - Κεράσια

IT

Cipolla Rossa di Tropea
Calabria

Чіполла Росса ді Тропеа
Калабрія

Λαχανικά - Κρεμύδια

IT

Cipollotto Nocerino

Чіполлотто Ночеріно

Λαχανικά - Κρεμύδια

IT

Clementine del Golfo di
Taranto

Клементіне дель Гольфо ді
Таранто

Φρούτα - Κλημεντίνες

IT

Clementine di Calabria

Клементіне ді Калабрія

Φρούτα - Κλημεντίνες

IT

Fagiolo di Lamon della
Vallata Bellunese

Фаджоло ді Ламон делла
Валлата Беллунезе

Λαχανικά - Φασόλια

IT

Fagiolo di Sarconi

Фаджоло ді Сарконі

Λαχανικά - Φασόλια

IT

Fagiolo di Sorana

Фаджоло ді Сорана

Λαχανικά - Φασόλια

IT

Farina di Neccio della
Garfagnana

Фаріна ді Неччо делля
Гарфаньяна

Φρούτα - Αλεύρι από κάστανα

IT

Farro della Garfagnana

Фарро делла Гарфаньяна

Δημητριακά

IT

Fico Bianco del Cilento

Фіко б'янко дель Чіленто

Φρούτα -Σύκα

IT

Ficodindia dell'Etna

Фікодіндія дель Етна

Φρούτα -Φραγκόσυκα

IT

Fungo di Borgotaro

Фунґо ді Борготаро

IT

Kiwi Latina

Ківі Латіна

Φρούτα - Ακτινίδια

IT

La Bella della Daunia

Ла Белла делла Даунія

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

IT

Lenticchia di Castelluccio di
Norcia

Лентіккья ді Кастеллуччіо ді
Норчія

Λαχανικά – Φακές
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Λαχανικά – Άγρια μανιτάρια

6760

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

IT

Limone Costa d'Amalfi

Лімоне Коста д'Амальфі

Φρούτα – Λεμόνια

IT

Limone di Sorrento

Лімоне ді Сорренто

Φρούτα – Λεμόνια

IT

Limone Femminello del
Gargano

Лімоне Феммінелло дель
Гаргано

Φρούτα – Λεμόνια

IT

Marrone del Mugello

Марроне дель Муджелльо

Φρούτα - Κάστανα

IT

Marrone di Castel del Rio

Марроне ді Кастель дель Ріо

Φρούτα - Κάστανα

IT

Marrone di Roccadaspide

Марроне ді Роккадаспіде

Φρούτα - Κάστανα

IT

Marrone di San Zeno

Марроне ді Сан Дзено

Φρούτα - Κάστανα

IT

Mela Alto Adige/Südtiroler
Apfel

Меля Альто
Адідже/Зюдтіролер Апфель

Φρούτα - Μήλα

IT

Mela Val δi Non

Меля Валь ді Нон

Φρούτα - Μήλα

IT

Melannurca Campana

Меляннурка Кампана

Φρούτα - Μήλα

IT

Nocciola del
Piemonte/Nocciola Piemonte

Ноччола дель
П'ємонте/Ноччола П'ємонте

Ξηροί καρποί- Φουντούκια

IT

Nocciola di Giffoni.

Ноччола ді Джіффоні

Ξηροί καρποί- Φουντούκια

IT

Nocellara del Belice

Ночеллара дель Беліче

Λαχανικά- Ελιές

IT

Oliva Ascolana del Piceno

Оліва Асколана дель Пічено

Λαχανικά - Ελιές

IT

Peperone di Senise

Пепероне ді Сенізе

Λαχανικά - Πιπεριές

IT

Pera dell'Emilia Romagna

Пера дель Емілія Романья

Φρούτα –

IT

Pera mantovana

IT

Pesca e Nettarina di
Romagna

Песка е неттаріна ді Романья

IT

Pomodoro di Pachino

Помодоро ді Пакіно

Λαχανικά - Τομάτες

IT

Pomodoro S. Marzano
dell’Agro Sarnese-Nocerino

Помодоро Сан Марцано дель
Агро Сарнезе-Ночеріно

Λαχανικά - Τομάτες

Αχλάδια
Пера мантована

Φρούτα –
Αχλάδια
Φρούτα – Ροδάκινα και νεκταρίνια
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Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

IT

Radicchio di Chioggia

Радіккіо ді Кйоджа

Λαχανικά - Κιχώριο

IT

Radicchio di Verona

Радіккіо ді Верона

Λαχανικά - Κιχώριο

IT

Radicchio Rosso di Treviso

Радіккіо Россо ді Тревізо

Λαχανικά - Κιχώριο

IT

Radicchio Variegato di
Castelfranco

Радіккіо Варьєгато ді
Кастельфранко

Λαχανικά - Κιχώριο

IT

Riso di Baraggia Biellese e
Vercellese

Різо ді Бараджа Б'єллєзе е
Верчеллезе

Δημητριακά - Ρύζι

IT

Riso Nano Vialone Veronese

Різо Нано Віалоне Веронезе

Δημητριακά - Ρύζι

IT

Cagnina di Romagna

Скалоньйо ді Романья

Λαχανικά - Κρεμύδια

IT

Uva da tavola di Canicattì

Ува да тавола ді Канікатті

Φρούτα- Επιτραπέζια σταφύλια

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

Ува да тавола ді Мадзарроне

Φρούτα- Επιτραπέζια σταφύλια

IT

Acciughe sotto sale del Mar
Ligure

Аччуге сотто сале дель мар
Лігуре

Ψάρια- Επεξεργασμένα

IT

Tinca Gobba Dorata del
Pianalto di Poirino

Тінка Ґобба Дората дель
П'янальто ді Поіріно

Ψάρια

IT

Zafferano di Sardegna

Дзафферано ді Сарденья

Καρυκεύματα-Σαφράν

IT

Aceto Balsamico di Modena

Ачето Бальзаміко ді Модена

Ξύδι

IT

Aceto Balsamico tradizionale
di Modena

Ачето бальзаміко
традіціонале ді Модена

Ξύδι

IT

Aceto balsamico tradizionale
di Reggio Emilia

Ачето бальзаміко
традіціонале ді Реджіо Емілія

Ξύδι

IT

Zafferano dell'Aquila

Дзафферано дель Аквіла

Καρυκεύματα-Σαφράν

IT

Zafferano di San Gimignano

Дзафферано ді Сан
Джіміньяно

Καρυκεύματα-Σαφράν

IT

Coppia Ferrarese

Копп'я Феррарезе

Ψωμί

IT

Pagnotta del Dittaino

Паньотта дель Діттаіно

Ψωμί

IT

Pane casareccio di Genzano

Пане казареччіо ді Дженцано

Ψωμί

IT

Pane di Matera

Пане ді Альтамура

Ψωμί

IT

Pane di Matera

Пане ді Матера

Ψωμί

IT

Bergamotto di Reggio
Calabria - Olio essenziale

Бергамотто ді Реджіо
Калабрія - Оліо ессенціале

Αιθέρια έλαια-Έλαιο περγαμόντου
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6762

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες

Τύπος προϊόντος

LU

Viande de porc, marque
nationale grand-duché de
Luxembourg

Вйод дьо порк, марк насіональ
Ґран-Дюше де Люксембурґ

LU

Salaisons fumées, marque
nationale grand-duché de
Luxembourg

Салєзон фюме, марк насіональ
Ґран-Дюше де Люксембурґ

LU

Miel - Marque nationale du
Grand-Duché de
Luxembourg

Мьєль,марк насіональ дю ҐранДюше де Люксембурґ

Beurre rose - Marque
Nationale du Grand-Duché de
Luxembourg

Бьор роз – марк насіональ
Ґран-Дюше де Люксембурґ

NL

Boeren-Leidse met sleutels

Бурен-Лайтсе мет Сльотелс

Τυριά

NL

Kanterkaas/Kanternagelkaas/
Kanterkomijnekaas

Кантеркаас/Кантернагелькаа
с/Кантеркоменекаас

Τυριά

NL

Noord-Hollandse Edammer

Ноорт-Холландсе Едаммер

Τυριά

NL

Noord-Hollandse Gouda

Ноорт-Холландсе Хауда

Τυριά

NL

Opperdoezer Ronde

Оппердузер Ронде

Λαχανικά - Πατάτες

NL

Westlandse druif

Вестландсе драйф

Φρούτα - Σταφύλια

PL

Bryndza Podhalańska

Бриндза Подхаляньска

Τυριά

PL

Oscypek

Осципек

Τυριά

PL

Wielkopolski ser smażony

Вєлькопольскі сер смажони

Τυριά

PL

Miód wrzosowy z Borów
Dolnośląskich

Мюд вжосови з Борув
Дольносльонскіх

Μέλι

PL

Andruty kaliskie

Андрути каліскє

Μπισκότα – Βάφλες

PL

Rogal świętomarciński

Роґаль сьвєнтомарціньскі

Ζαχαροπλαστική

LU

Προϊόντα κρέατος (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) (παστό χοιρομέρι)

Μέλι

Bούτυρο
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6763

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

PT

Borrego da Beira

PT

Borrego de Montemor-oNovo

PT

Borrego do Baixo Alentejo

PT

Borrego do Nordeste
Alentejano

PT

Borrego Serra da Estrela

PT

Borrego Terrincho

PT

Cabrito da Beira

PT

Cabrito da Gralheira

PT

Cabrito das Terras Altas do
Minho

PT

Mel de Barroso

PT

Cabrito Transmontano

PT

Carnalentejana

PT

Carne Arouquesa

PT

Carne Barrosã

PT

Carne Cachena da Peneda

PT

Carne da Charneca

PT
PT

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Бурреґо да Бейра

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

Бурреґо де Монтемор-у-Нову

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

Бурреґо ду Байшу Алентежо

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

Бурреґо ду Нордешт
Алентежано

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο

Бурреґо Сер да Іштрела

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο

Бурреґо Тирріншу

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο

Кабріту да Байра

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Κατσικίσιο

Кабріту да Ґраляйра

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Κατσικίσιο

Кабріту даш Терраш Алтеш
ди Міню

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Κατσικίσιο

Кабріту д Баррозу

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Κατσικίσιο

Кабріту Траншмонтано

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Κατσικίσιο

Карнелентежана

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό

Карне Арокеза

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό

Карне Барроза

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό

Карне Кашена да Пенеда

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό
Νωπό κρέας-(και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) Βοδινό

Карне да Шернека

Carne de Bísaro
Transmontano/ Carne de
Porco Transmontano
Carne de Bovino Cruzado
dos Lameiros do Barroso

PT

Carne de Porco Alentejano

PT

Carne dos Açores

PT

Carne Marinhoa

PT

Carne Maronesa

PT

Carne Mertolenga

Τύπος προϊόντος

Карне д бізеру
Транжмонтану/Карне д порку
Транжмонтану
Карне д бовіну крузадо диш
Ламейруш ду Баррозу
Карне д порку Алентежану
Карне душ Ассореш
Карне Маріньоа
Карне Марунеза
Карне Миртуленґа
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Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Χοιρινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Χοιρινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό

6764

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Карне Мірандеза

PT

Carne Mirandesa

PT

Cordeiro Bragançano

PT

Cordeiro de Barroso/Anho de
Barroso / Cordeiro de leite de
Barroso

PT

Vitela de Lafões

PT

Alheira de BarrosoMontalegre

PT

Alheira de Vinhais

PT

Butelo de Vinhais /Bucho de
Vinhais / Chouriço de Ossos
de Vinhais (ΠΓΕ)

PT

Cacholeira Branca de
Portalegre

PT

Chouriça de carne de
Barroso-Montalegre

PT

Chouriça de Carne de
Vinhais/Linguiça de Vinhais

PT

Chouriça doce de Vinhais

PT

Chouriço Azedo de Vinhais /
Azedo de Vinhais / Chouriço
de Pão de Vinhais

PT

Chouriço de Abóbora de
Barroso-Montalegre

PT

Chouriço de Carne de
Estremoz e Borba

PT

Chouriço de Portalegre

PT

Chouriço grosso de Estremoz
e Borba

Курдайру Браґансану
Курдайру д Баррозу/Аню д
Баррозу/Курдайру д Лайте д
Баррозу
Вітелла д Лафойш
Аляйра д Баррозу-Монталеґри
Аляйра д Віняйш
Бутелло д Віняйш/Бушу д
Віняйш/Шорісу д Осуш д
Віняйш
Кешулайра бранка д
Порталеґри
Шоріса ди карне д БаррозуМонталеґри
Шоріса ди карне д
Віняйш/Лінґуіса д Віняйш
Шоріса дос д Віняйш
Шорісу азеду д Віняйш/азеду д
Віняйш/Шорісу ди Паун д
Віняйш
Шорісу д абобура д БаррозуМонталеґри
Шорісу ди карне д Ештремош
і Борба
Шорісу д Порталеґри
Шорісу ґроссу д Ештремош і
Борба
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Τύπος προϊόντος
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο
Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Μοσχαρίσιο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Λουκάνικο
ατμού
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο

6765

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Шорісу мору д Порталеґри

PT

Chouriço Mouro de
Portalegre

PT

Farinheira de Estremoz e
Borba

PT

Farinheira de Portalegre

PT

Linguiça de Portalegre

PT

Linguíça do Baixo Alentejo ή
Chouriço de carne do Baixo
Alentejo (ΠΓΕ)

PT

Lombo Branco de Portalegre

PT

Lombo Enguitado de
Portalegre

PT

Morcela de Assar de
Portalegre

PT

Morcela de Cozer de
Portalegre

PT

Morcela de Estremoz e Borba

PT

Paia de Estremoz e Borba

PT

Paia de Lombo de Estremoz e
Borba

PT

Paia de Toucinho de
Estremoz e Borba

PT

Painho de Portalegre

PT

Paio de Beja

PT

Presunto de Barrancos

Фарініяйра д Ештремош і
Борба
Фарініяйра д Порталеґри
Лінґуіса д Порталеґри
Лінґуіса ду Байшу
Алентежу/Шорісу д карне ду
Байшу Алентежу
Ломбу бранку д Порталеґри
Ломбу інґітаду д Порталеґри
Мурсела ди асар д Порталеґри
Мурсела ди кузер д
Порталеґри
Мурсела д Ештремош і Борба
Пая д Ештремош і Борба
Пая д ломбу д Ештремош і
Борба
Пая д тосіню д Ештремош і
Борба
Паіню д Порталеґри
Паю д Бежа
Призунту д Барранкуш
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Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος-(μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) – παστό κρέας
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι

6766

Κράτος
μέλος
της ΕΕ
PT
PT
PT
PT

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Призунту д Баррозу

Presunto de Barrosο
Presunto de Campo Maior e
Elvas / Paleta de Campo
Maior e Elvas
Presunto de Santana da Serra
/ Paleta de Santana da Serra
Presunto de Vinhais /
Presunto Bísaro de Vinhais
(ΠΓΕ)

Призунту д Кампу Майор і
Елваш/Палита д Кампу Майор
і Елваш
Призунту д Сантана да
Сера/Палита д Сатана д Сера
Призунту д Віняйш, призунту
бізеру д Віняйш
Призунту ду
Алентежу/Палита ду
Алентежу
Салпікау д БаррозуМонталеґри

Τύπος προϊόντος
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι

PT

Presunto do Alentejo / Paleta
do Alentejo

PT

Salpicão de BarrosoMontalegre

PT

Salpicão de Vinhais

PT

Sangueira de BarrosoMontalegre

PT

Queijo de Azeitão

Кейжу д Азейтау

Τυριά

PT

Queijo de cabra
Transmontano

Кейжу д кабра
Транжмонтану

Τυριά

PT

Queijo de Nisa

Кейжу д Ніза

Τυριά

PT

Queijo do Pico

Кейжу ду Піку

Τυριά

PT

Queijo mestiço de Tolosa

Кейжу мештісу д Тулоза

Τυριά

PT

Queijo Rabaçal

Кейжу Рабасал

Τυριά

PT

Queijo S. Jorge

Кейжу Сан Жорж

Τυριά

PT

Queijo Serpa

Кейжу Серпа

Τυριά

PT

Queijo Serra da Estrela

Кейжу Серра да Ештрела

Τυριά

PT

Queijo Terrincho

Кейжу Терріншу

Τυριά

Салпікау д Віняйш
Санґайра д БаррозуМонталеґре
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Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) - Χοιρομέρι
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.) Καπνιστό
λουκάνικο
Προϊόντα κρέατος- (μαγειρευτά,
παστά, καπνιστά, κ.λπ.)Καπνιστό
λουκάνικο

6767

Κράτος
μέλος
της ΕΕ

PT

PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

Ονομασία προς προστασία
Queijos da Beira Baixa
(Queijo de Castelo Branco,
Queijo Amarelo da Beira
Baixa, Queijo Picante da
Beira Baixa)
Azeite do Alentejo Interior
Mel da Serra da Lousã
Mel da Serra de Monchique
Mel da Terra Quente
Mel das Terras Altas do
Minho
Mel de Barroso
Mel do Alentejo
Mel do Parque de
Montezinho

Μεταγραφή με ουκρανικούς
χαρακτήρες
Кейжу да Байра Байша (
Кейжу д Каштелу Бранку,
Кейжу Амарело да Байра
Байша, Кейжу піканте да
Байра Байша)
Азейте ду Алентежу Інтеріор
Мел да Серра да Лоуза
Мел да Серра д Моншіки
Мел да Терра Кенте
Мел даш Террас Алтас ду
Міню
Мел д Баррозу
Мел ду Алентежу
Мел ду Парке д Монтезіню

Τύπος προϊόντος

Τυριά
Ελαιόλαδο
Μέλι
Μέλι
Μέλι
Μέλι
Μέλι
Μέλι
Μέλι

Мел д Рібатежу Норте
(Серра дАйре, Албуфейра ди
Каштелу ди Боди, Байру, Алту
Набау)
Мел душ Асориш
Рикейжау Серра да Ештрела
Азейте ди Мора

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra
d'Aire, Albufeira de Castelo
de Bode, Bairro, Alto Nabão

PT
PT

Mel dos Açores
Requeijão Serra da Estrela

PT

Azeite de Moura

PT

Azeite de Trás-os-Montes

PT

Azeites da Beira Interior
(Azeite da Beira Alta, Azeite
da Beira Baixa)

Азейтиш да Байра Інтеріор
(Азейте да Байра Алта,
Азейте да Байра Байша)

PT

Azeites do Norte Alentejano

Азйтиш ду Норте
Алентежану

PT

Azeites do Ribatejo

Μέλι
Μέλι
Τυριά
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Азейте д Траш-уж-Монтиш
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο

Азейтиш ду Рібетежу
Έλαια και λίπη (βούτυρο, μαργαρίνη,
λάδι κ.λπ.) - ελαιόλαδο
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Τύπος προϊόντος

PT

Queijo de Évora

Кейжу д Евора

Τυριά

PT

Ameixa d'Elvas

Амайша д Елваш

Φρούτα -Δαμάσκηνα

PT

Amêndoa Douro

Амендуа дору

Φρούτα -Αμύγδαλα

PT

Ananás dos Açores/São
Miguel

Ананаш душ Асориш/ Сан
Міґел

Φρούτα -Ανανάς

PT

Anona da Madeira

Анона да Мадейра

Φρούτα -Τσεριμόγια

PT

Arroz Carolino das Lezírias
Ribatejanas

Арош Кароліно Лезіріаш
Рібатежанаш

Δημητριακά- Ρύζι

PT

Azeitona de conserva
Negrinha de Freixo

Азейтона д консерва Неґрінья
ди Фрайшу

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

PT

Azeitonas de Conserva de
Elvas e Campo Maior

Азейтонаш д консерва д
Елваш і Кампу Майор

Λαχανικά – Επιτραπέζιες ελιές

PT

Batata de Trás-os-Montes

Батата д Траш-уж-Монтиш

Λαχανικά – Πατάτες

PT

Castanha da Terra Fria

Каштанья да Терра Фрія

Φρούτα - Κάστανα

PT

Castanha de Padrela

Каштанья д Падрела

Φρούτα - Κάστανα

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

Каштанья душ Сотуш да
Лапа

Φρούτα - Κάστανα

PT

Castanha Marvão-Portalegre

Каштанья МарвауПорталеґри

Φρούτα - Κάστανα

PT

Cereja da Cova da Beira

Сережа да Кова да Байра

Φρούτα - Κεράσια

PT

Cereja de São JuliãoPortalegre

Сережа д Сао ЖуліяоПорталеґри

Φρούτα - Κεράσια

PT

Citrinos do Algarve

Сітрінуш ду Алгарви

Φρούτα - Εσπεριδοειδή

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

Масса Браву ди Ешмолфи

Φρούτα και λαχανικά

PT

Maçã da Beira Alta

Масса да Байра Алта

Φρούτα - μήλα

PT

Maçã da Cova da Beira

Масса да Кова да Байра

Φρούτα - μήλα

PT

Maçã de Alcobaça

Масса д Алкубаса

Φρούτα - μήλα

PT

Maçã de Portalegre

Масса д Порталеґри

Φρούτα - μήλα

PT

Maracujá dos Açores/S.
Miguel

Маракужа душ Асориш/Сан
Міґел

Φρούτα - Μαρακούγια

PT

Pêra Rocha do Oeste

Пєра роша ду Оешт

Φρούτα - Αχλάδια

PT

Pêssego da Cova da Beira

Пессиґо да Кова да Байра

Φρούτα - Ροδάκινα

PT

Ovos moles de Aveiro

Овуш молиш д Авайру

Αρτοσκευάσματα
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SE

Svecia

Свеція

Τυριά

SE

Skånsk spettkaka

Сконск спетткака

Γλυκά

SI

Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre

Екстра девішко ольчно ол'є
Словенске Істре

Ελαιόλαδο

SK

Slovenská bryndza

Словенска бріндза

Τυριά

SK

Slovenská parenica

Словенска пареніца

Τυριά

SK

Slovenský oštiepok

Словенскі Оштієпок

Τυριά

SK

Skalický trdelník

Скаліцкі тирдєлнік

Γλυκά

UK

Isle of Man Manx Loaghtan
Πρόβειο (ΠΟΠ)

Айл оф Мен Менкс Локтон
лем

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

UK

Orkney beef

Оркні біф

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό

UK

Orkney lamb

Оркні лем

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

UK

Scotch Beef

Скотч біф

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Βοδινό

UK

Scotch lamb

Скотч лем

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο

UK

Shetland lamb

Шетланд лем

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) - Πρόβειο

UK

Welsh Beef

Уелш біф

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Βοδινό

UK

Welsh lamb

Уелш лем

Νωπό κρέας (και βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων) – Πρόβειο

UK

Beacon Fell traditional
Lancashire cheese

Бікон Фелл традішіонал
Ланкешер чіз

Τυριά

UK

Bonchester cheese

Бончестер чіз

Τυριά

UK

Buxton blue

Бокстон блю

Τυριά

UK

Dorset Blue Cheese

Дорсет блю чіз

Τυριά

UK

Dovedale cheese

Довдейл чіз

Τυριά

UK

Exmoor Blue Cheese

Ексмур блю чіз

Τυριά

UK

Single Gloucester

Сінґл Ґлостер

Τυριά

UK

Staffordshire Cheese

Стаффордшір чіз

Τυριά
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UK

Swaledale cheese/Swaledale
ewes´ cheese

Свалдейл чіз/Свалдейл юз чіз

UK

Teviotdale Cheese

Тівіотдейл чіз

Τυριά

UK

West Country farmhouse
Cheddar cheese

Уест каунтрі фармгауз
Чеддар чіз

Τυριά

UK

White Stilton cheese/Blue
Stilton cheese

Уайт Стілтон чіз/Блю
Стілтон чіз

Τυριά

UK

Melton Mowbray Χοιρινό Pie

UK

Cornish Clotted Cream

UK

Τυριά

Мелтон Мобрей порк пай

Προϊόντα κρέατος (μαγειρευτά, παστά,
καπνιστά, κ.λπ.) (Πίτα χοιρινού)

Корніш клоттед крім

Προϊόντα γαλακτοκομίας (Κρέμα
γάλακτος)

Jersey Royal potatoes

Джерсі Роял потейтос

Λαχανικά- Πατάτες

UK

Arbroath Smokies

Арброт Смокіс

Ψάρια

UK

Scottish Farmed Salmon

Скоттіш фармд самон

Ψάρια

UK

Whitstable oysters

Уітстебл ойстерс

Μαλάκια (στρείδια)

UK

Gloucestershire cider/perry

Ґлостершер сайдер/перрі

Μηλίτης-Αχλαδίτης

UK

Hertfordshire cider/perry

Гертфордшер сайдер/ перрі

Μηλίτης-Αχλαδίτης

UK

Worcestershire cider/perry

Вустершир сайдер/ перрі

Μηλίτης-Αχλαδίτης

UK

Kentish ale and Kentish
strong ale

Кентіш ейл енд Кентіш
стронґ ейл

Μπίρες

UK

Rutland Bitter

Ратленд Біттер

Μπίρες

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII-Δ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXII-Δ του κεφαλαίου 9
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΙΝΟΥΣ, ΑΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΙΝΟΥΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΡΘΡΑ 202(3)
ΚΑΙ 202(4) ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Α
Γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους και τους αρωματισμένους οίνους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που προστατεύονται στην Ουκρανία

Κράτος μέλος της ΕΕ
ΒΕΛΓΙΟ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Côtes de Sambre et Meuse

Кот де Самбр е Мьоз

Hagelandse wijn

Хагеладсе вен

Haspengouwse Wijn

Хаспенхаусе вен

Heuvellandse Wijn

Гевенладсе вен

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Влямс муссе ренде квалітетс вен

Crémant de Wallonie

Креман де Валлоні

Vin mousseux de qualite de Wallonie

Вен муссе де каліте де Валлоні

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Вен де пеі де жардан де Валлоні

Vlaamse landwijn

Вламсе лант вен
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Κράτος μέλος της ΕΕ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Асеновград, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Асеновград ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Asenovgrad
Брестник, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Асеновград
Брестнік ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Брестнік

Ισοδύναμη ένδειξη: Brestnik
Варна, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Варна ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Варна

Ισοδύναμη ένδειξη: Varna
Велики Преслав, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Veliki Preslav
Видин, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Велики Преслав, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Велики Преслав
Відін ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Відін

Ισοδύναμη ένδειξη: Vidin
Враца, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Враца ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Враца

Ισοδύναμη ένδειξη: Vratsa
Върбица, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Вирбіца ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Вирбіца

Ισοδύναμη ένδειξη: Varbitsa
Долината на Струма, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Доліната на Струма, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Struma valley

Ισοδύναμη ένδειξη:Струма велей
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Драгоево, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Драгоєво ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Драгоєво

Ισοδύναμη ένδειξη: Dragoevo
Евксиноград, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Євксіноград ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Evksinograd
Ивайловград, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Євксіноград
Iвайловград ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Ivaylovgrad
Карлово, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Iвайловград
Карлово ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Карлово

Ισοδύναμη ένδειξη: Karlovo
Карнобат, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Карнобат ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Карнобат

Ισοδύναμη ένδειξη: Karnobat
Ловеч, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ловеч ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Ловеч

Ισοδύναμη ένδειξη: Lovech
Лозицa, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Лозіцa ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Лозіцa

Ισοδύναμη ένδειξη: Lozitsa
Лом, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Лом ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής ή/και
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Лом

Ισοδύναμη ένδειξη: Lom
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Любимец, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Любімец ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Любімец

Ισοδύναμη ένδειξη: Lyubimets
Лясковец, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Лясковец ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Лясковец

Ισοδύναμη ένδειξη: Lyaskovets
Мелник, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Мелнік ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Мелнік

Ισοδύναμη ένδειξη: Melnik
Монтана, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Монтана, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Montana
Нова Загора, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Монтана
Нова Загора, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Nova Zagora
Нови Пазар, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Нова Загора
Нові Пазар ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Novi Pazar
Ново село, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Нові Пазар
Ново село ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Novo selo
Оряховица, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Ново село
Оряховица ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Oryahovitsa

Ισοδύναμη ένδειξη:Оряховица

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 4

6775

Κράτος μέλος της ΕΕ
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Павликени, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Павлікені ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Павлікені

Ισοδύναμη ένδειξη: Pavlikeni
Пазарджик, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Pazardjik
Перущица, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Perushtitsa
Плевен, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Пазарджік ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Пазарджік
Перущіца, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Перущіца
Плевен ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Плевен

Ισοδύναμη ένδειξη: Pleven
Пловдив, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Пловдів ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Пловдів

Ισοδύναμη ένδειξη: Plovdiv
Поморие, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Поморіє ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Поморіє

Ισοδύναμη ένδειξη: Pomorie
Русе, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Русе ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Русе

Ισοδύναμη ένδειξη: Ruse
Сакар, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Сакар ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Сакар

Ισοδύναμη ένδειξη: Sakar
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Сандански, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Санданські ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Sandanski
Свищов, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Санданські
Свіщов ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Свіщов

Ισοδύναμη ένδειξη: Svishtov
Септември, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Septemvri
Славянци, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Септемврі, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Септемврі
Славянці ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Славянці

Ισοδύναμη ένδειξη: Slavyantsi
Сливен, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Sliven
Стамболово, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Слівен, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Слівен
Стамболово ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Стамболово

Ισοδύναμη ένδειξη: Stambolovo
Стара Загора, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Стара Загора, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Stara Zagora
Сунгурларе, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη:Стара Загора
Сунгурларе ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Sungurlare

Ισοδύναμη ένδειξη:Сунгурларе
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Сухиндол, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Сухіндол ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Сухіндол

Ισοδύναμη ένδειξη: Suhindol
Търговище, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Targovishte
Хан Крум, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Han Krum
Хасково, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Тирговіще ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Тирговіще
Хан Крум ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Хан Крум
Хасково ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Хасково

Ισοδύναμη ένδειξη: Haskovo
Хисаря, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Hisarya
Хърсово, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Хісаря, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Хісаря
Хирсово ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Харсаво

Ισοδύναμη ένδειξη: Harsovo
Черноморски район ακολουθεί ή όχι το
όνομα υποπεριοχής ή/και μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Черноморскі район ακολουθεί ή όχι το όνομα
υποπεριοχής ή/και μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Black Sea Region
Черноморски район ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Южно Черноморие

Ισοδύναμη ένδειξη:Блєк Сіі Ріджен
Черноморскі район ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Южно Черноморіє

Ισοδύναμη ένδειξη: Southern Black Sea
Coast

Ισοδύναμη ένδειξη:Саузерн Блек Сіі Коуст
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Шивачево, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Шівачево ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Шівачево

Ισοδύναμη ένδειξη: Shivachevo
Шумен, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Шумен ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Шумен

Ισοδύναμη ένδειξη: Shumen
Ямбол, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Ямбол ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Ямбол

ΤΣΕΧΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ισοδύναμη ένδειξη: Yambol
Болярово
Дунавска равнина

Болярово
Дунавска равнина

Ισοδύναμη ένδειξη: Danube Plain
Тракийска низина

Ισοδύναμη ένδειξη:Данубе Плейн
Тракійска Нізіна

Ισοδύναμη ένδειξη: Thracian Lowlands

Ισοδύναμη ένδειξη:Срасіан Лоулендс

Čechy, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Litoměřická

Чехи, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Літомнєржіцка

Čechy, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Mělnická

Чехи, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мнєлніцка

Morava, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Mikulovská

Морава, ακολουθούμενη ή όχι από την ένδειξη
Мікуловска

Morava, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Slovácká

Морава, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Словацка

Morava, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Velkopavlovická

Морава, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Велкопавловіцка
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Morava, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Znojemská

Морава ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Зноємска

České

Ческе

Moravské

Моравске

Ahr, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ар, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Baden, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Баден, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Franken, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Франкен ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Hessische Bergstraße, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Гессіше Берґштрассе, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Mittelrhein, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Міттельрайн ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Mosel-Saar-Ruwer ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Мозель-Заар-Рувер ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Mosel

Ισοδύναμη ένδειξη: Мозель

Nahe, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Наге, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Pfalz, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Пфальц ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Rheingau, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Райнґау, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας
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Rheinhessen, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Райнгессен ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Saale-Unstrut, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Заале-Унштрут ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής

Sachsen, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Заксен, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Württemberg, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Вюртемберг ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ahrtaler

Аарталер

Badischer

Бадішер

Bayerischer Bodensee

Баєрішер Бодензе

Mosel

Мозель

Ruwer

Рувер

Saar

Заар

Main

Майн

Mecklenburger

Мекленбурґер

Mitteldeutscher

Міттельдойчер

Nahegauer

Нагеґауер

Pfälzer

Пфельцер

Regensburger

Реґенсбурґер

Rheinburgen

Райнбурґен

Rheingauer

Райнґауер

Rheinischer

Райнішер
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Saarländischer

Заарлендішер

Sächsischer

Зексішер

Schwäbischer

Швебішер

Starkenburger

Штаркенбурґер

Taubertäler

Таубертелєр

Brandenburger

Бранденбурґер

Neckar

Некар

Oberrhein

Оберрайн

Rhein

Райн

Rhein-Neckar

Райн-Некар

Schleswig-Holsteinischer

Шлезвіґ-Гольштайнішер

Nürnberger Glühwein

Нюрнберґер ґлювайн

Thüringer Glühwein

Тюрінґер ґлювайн

Αγχίαλος

Анхіалос

Ισοδύναμη ένδειξη: Anchialos

Ισοδύναμη ένδειξη:Анхіалос

Αμύνταιο

Аміндео

Ισοδύναμη ένδειξη: Amynteo

Ισοδύναμη ένδειξη: Аміндео

Αρχάνες

Арханес

Ισοδύναμη ένδειξη: Archanes

Ισοδύναμη ένδειξη: Арханес

Γουμένισσα

Гуменісса

Ισοδύναμη ένδειξη: Goumenissa

Ισοδύναμη ένδειξη: Гуменісса

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 11

6782

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Δαφνές

Дафнес

Ισοδύναμη ένδειξη: Dafnes
Ζίτσα
Ισοδύναμη ένδειξη: Zitsa

Ισοδύναμη ένδειξη: Дафнес
Зітца

Λήμνος
Ισοδύναμη ένδειξη: Lemnos

Ισοδύναμη ένδειξη:Зітца
Лімнос

Μαντινεία

Ισοδύναμη ένδειξη:Лемнос
Мантінія

Ισοδύναμη ένδειξη: Mantinia
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Ισοδύναμη ένδειξη:Мантінія
Мавродафні Кефаллінія

Ισοδύναμη ένδειξη: Mavrodafne of
Kefalonia
Μαυροδάφνη Πατρών

Ισοδύναμη ένδειξη:Мавродафні оф Кефалонія

Ισοδύναμη ένδειξη: Mavrodaphne of
Patras
Μεσενικόλα

Ισοδύναμη ένδειξη:Мавродафні оф Патрас

Мавродафні Патрон

Месенікола
Ισοδύναμη ένδειξη: Месенікола

Ισοδύναμη ένδειξη: Messenikola
Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Мосхатос Кефаллініяс

Ισοδύναμη ένδειξη: Kefalonia Muscatel
Μοσχάτος Λήμνου

Ισοδύναμη ένδειξη: Кефалонія Мускател
Мосхатос Лімну

Ισοδύναμη ένδειξη: Lemnos Muscatel
Μοσχάτος Πατρών

Ισοδύναμη ένδειξη:Лемнос Мускател
Мосхатос Патрон

Ισοδύναμη ένδειξη: Patras Muscatel

Ισοδύναμη ένδειξη:Патрас Мускател
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Μοσχάτος Ρίου Πατρών

Мoсхатос Ріо Патрон

Ισοδύναμη ένδειξη: Rio Patron Muscatel
Μοσχάτος Ρόδου

Ισοδύναμη ένδειξη: Ріо Патрон Мускател
Мoсхатос Роду

Ισοδύναμη ένδειξη: Rhodes Muscatel
Νάουσα

Ισοδύναμη ένδειξη:Родес Мускател
Науса

Ισοδύναμη ένδειξη: Naoussa

Ισοδύναμη ένδειξη: Науса

Νεμέα
Ισοδύναμη ένδειξη: Nemea

Немеа

Πάρος

Ισοδύναμη ένδειξη: Немеа
Парос

Ισοδύναμη ένδειξη: Paros
Πάτρα

Ισοδύναμη ένδειξη: Парос
Патра

Ισοδύναμη ένδειξη: Patras
Πεζά

Ισοδύναμη ένδειξη: Патра
Пеза

Ισοδύναμη ένδειξη: Peza
Πλαγιές Μελίτωνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Пеза
Плайєс Мелітона

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Meliton
Ραψάνη

Ισοδύναμη ένδειξη:Слопес Мелітон
Рапсані

Ισοδύναμη ένδειξη: Rapsani
Ρόδος

Ισοδύναμη ένδειξη:Рапсан
Родос

Ισοδύναμη ένδειξη: Rhodes

Ισοδύναμη ένδειξη:Родес
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Ромболя Кефальніяс

Ισοδύναμη ένδειξη: Rompola Cephalonia

Ισοδύναμη ένδειξη: Ромпола Кефалонія

Σάμος

Самос

Ισοδύναμη ένδειξη: Samos

Ισοδύναμη ένδειξη: Самос

Σαντορίνη

Санторіні

Ισοδύναμη ένδειξη: Santorini

Ισοδύναμη ένδειξη:Санторіні

Σητεία

Сітія

Ισοδύναμη ένδειξη: Sitia

Ισοδύναμη ένδειξη:Сітія

Κως

Кос

Ισοδύναμη ένδειξη: Κοs

Ισοδύναμη ένδειξη: Кос

Μαγνησία

Магнісія

Ισοδύναμη ένδειξη: Magnissia

Ισοδύναμη ένδειξη:Магнісія

Αιγαίο Πέλαγος

Егейопелягітікос

Ισοδύναμη ένδειξη: Aegean Sea

Ισοδύναμη ένδειξη: Еджіан сіі

Αττική

Аттікi

Ισοδύναμη ένδειξη: Attiki

Ισοδύναμη ένδειξη:Аттікi

Αχαϊα

Агайя

Ισοδύναμη ένδειξη: Αchaia

Ισοδύναμη ένδειξη:Ачайя
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Ονομασία προς προστασία
Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση
Ζακύνθου
Ισοδύναμη ένδειξη: Verdea Onomasia
kata paradosi Zakinthou

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Вердеа ономасія ката парадосі Закінсу
Ισοδύναμη ένδειξη:Вердеа Ономасія ката
парадосі Закінсу

Ήπειρος

Іпірос

Ισοδύναμη ένδειξη: Epirus

Ισοδύναμη ένδειξη: Еперос

Ηράκλειο

Іракліo

Ισοδύναμη ένδειξη: Heraklion

Ισοδύναμη ένδειξη: Іракліoн

Θεσσαλία

Сесаліa

Ισοδύναμη ένδειξη: Thessalia

Ισοδύναμη ένδειξη: Сесаліa

Θήβα

Фіва

Ισοδύναμη ένδειξη: Thebes

Ισοδύναμη ένδειξη:Себес

Θράκη

Сракі

Ισοδύναμη ένδειξη: Thrace

Ισοδύναμη ένδειξη: Срейс

Ίσμαρος

Ісмарос

Ισοδύναμη ένδειξη: Ismaros

σοδύναμη ένδειξη:Ісмарос

Κάρυστος

Карістос

Ισοδύναμη ένδειξη: Karystos

Ισοδύναμη ένδειξη:Карістос

Κόρινθος

Корінсос

Ισοδύναμη ένδειξη: Korinthos

Ισοδύναμη ένδειξη: Корінсос
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Κρήτη

Кріті

Ισοδύναμη ένδειξη: Crete

Ισοδύναμη ένδειξη:Кріті

Λακωνία

Лаконіa

Ισοδύναμη ένδειξη: Lakonia

Ισοδύναμη ένδειξη:Лаконіa

Μακεδονία

Македонія

Ισοδύναμη ένδειξη: Macedonia

Ισοδύναμη ένδειξη: Македонія

Νέα Μεσήμβρια

Неа Месімвріa

Ισοδύναμη ένδειξη: Nea Messimvria

Ισοδύναμη ένδειξη: Неа Месімвріa

Μεσσηνία

Мессініa

Ισοδύναμη ένδειξη: Μεσσηνία
Μέτσοβο

Ισοδύναμη ένδειξη: Мессініa
Местовo

Ισοδύναμη ένδειξη: Metsovo
Μονεμβασία

Ισοδύναμη ένδειξη: Местовo
Монемвасіa

Ισοδύναμη ένδειξη: Monemvasia
Παιανία

Ισοδύναμη ένδειξη:Монемвасіa
Пеаніa

Ισοδύναμη ένδειξη: Peanea
Παλλήνη

Ισοδύναμη ένδειξη: Пеаніa
Палліні
Ισοδύναμη ένδειξη: Палліні

Ισοδύναμη ένδειξη: Pallini
Πελοπόννησος

Пелоппонeсос

Ισοδύναμη ένδειξη: Peloponnese

Ισοδύναμη ένδειξη: Пелоппонeс
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία
Ρετσίνα Αττικής μπορεί να συνοδεύεται
από το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Реціна Аттікіс μπορεί να συνοδεύεται από το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Аттікі

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Attiki
Ρετσίνα Βοιωτίας μπορεί να συνοδεύεται
από το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Реціна Віотіас μπορεί να συνοδεύεται από το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Віотіа

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Viotia
Ρετσίνα Γιάλτρων (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Εύβοια)
Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Gialtra
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Evvia)
Ρετσίνα Ευβοίας μπορεί να συνοδεύεται
από το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Реціна Яльтрон (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Ев’я)
Ισοδύναμη ένδειξη:Реціна оф Ев’я
Реціна Евіяс μπορεί να συνοδεύεται από το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Ισοδύναμη ένδειξη:Реціна оф Ев’я

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Evvia
Ρετσίνα Θηβών (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Βοιωτία)

Реціна Сівон (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Віотія)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Thebes
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Viotia)
Ρετσίνα Καρύστου(που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Εύβοια)

Ισοδύναμη ένδειξη:Реціна оф Себес (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Віотія)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina Karystos
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Evvia)
Ρετσίνα Κρωπίας ή Ρετσίνα Κορωπίου
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Αττική)

Ισοδύναμη ένδειξη:Реціна оф Карістос (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Ев’я)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Kropia ή
Retsina of Koropi (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Attika)

Реціна Карісту (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξηЕв’я)

Реціна Кропіяс або Реціна Коропіу (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттікі)
Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Кропія або
Реціна оф Коропі (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Аттіка)
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Ρετσίνα Μαρκοπούλου (που συνοδεύεται
ή όχι από την ένδειξη Αττική)

Реціна Маркопoлo (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Аттікі)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of
Markopoulo (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Attika)
Ρετσίνα Μεγάρων (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Αττική)

Ισοδύναμη ένδειξη: (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Аттіка)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Megara
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Attika)
Ρετσίνα Μεσογείων (που συνοδεύεται ή
όχι από την ένδειξη Αττική)

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Маркопoлo (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттіка)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Mesogia
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Attika)
Ρετσίνα Παιανίας ή Ρετσίνα Λιοπεσίου
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Αττική)

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Месогіа (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттіка)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Peania ή
Retsina of Liopesi (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Attika)
Ρετσίνα Παλλήνης (που συνοδεύεται ή
όχι από την ένδειξη Αττική)

Реціна Мегарон (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Аттікі)

Реціна Месогіон (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Аттікі)

Реціна Пеаніас або Реціна Ліопесіу (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттікі)
Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Пеаніа або
Реціна оф Ліопесі (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Аттіка)
Реціна Паллініс (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Аттікі)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina [*] of Pallini
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Attika)
Ρετσίνα Πικερμίου (που συνοδεύεται ή
όχι από την ένδειξη Αττική)

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна [*] оф Палліні (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттіка)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Pikermi
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Attika)

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Пікермі (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттіка)

Реціна Пікерміу (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Аттікі)
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Ρετσίνα Σπάτων (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Αττική)

Реціна Спатон (που συνοδεύεται ή όχι από την
ένδειξη Аттікі)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Spata (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Attika)
Ρετσίνα Χαλκίδας (που συνοδεύεται ή όχι
από την ένδειξη Εύβοια)

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Спата (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Аттіка)

Ισοδύναμη ένδειξη: Retsina of Halkida
(που συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Evvia)
Σύρος

Ισοδύναμη ένδειξη: Реціна оф Халькіда (που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Ев’я)

Ισοδύναμη ένδειξη: Σύρος,
Άβδηρα

Ισοδύναμη ένδειξη: Сірос
Афдірa

Ισοδύναμη ένδειξη: Avdira
Άγιο Όρος

Ισοδύναμη ένδειξη: Афдірa
Айо Орас

Ισοδύναμη ένδειξη: Mount Athos - Holy
Mountain
Αγορά

Ισοδύναμη ένδειξη: Моунт Єйсос / Холі
Маунтін
Агора

Ισοδύναμη ένδειξη: Agora
Αδριανή

Ισοδύναμη ένδειξη: Агора
Адріані

Ισοδύναμη ένδειξη: Adriani
Ανάβυσσος

Ισοδύναμη ένδειξη: Адріані
Анавісос

Ισοδύναμη ένδειξη: Anavyssos
Αργολίδα

Ισοδύναμη ένδειξη: Анавісос
Арголіда

Ισοδύναμη ένδειξη: Argolida

Ισοδύναμη ένδειξη: Арголіда

Реціна Халькідас (που συνοδεύεται ή όχι από
την ένδειξη Ев’я)

Сірос
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Αρκαδία

Аркадіа

Ισοδύναμη ένδειξη: Arkadia
Βελβεντός

Ισοδύναμη ένδειξη: Аркадіа
Вельвендос

Ισοδύναμη ένδειξη: Velventos
Βίλιτσα

Ισοδύναμη ένδειξη: Вельвендос
Віліца

Ισοδύναμη ένδειξη: Vilitsa
Γεράνεια

Ισοδύναμη ένδειξη: Віліца
Єранія

Ισοδύναμη ένδειξη: Gerania
Γρεβενά

Ισοδύναμη ένδειξη: Єранія
Гревена

Ισοδύναμη ένδειξη: Grevena
Δράμα

Ισοδύναμη ένδειξη: Гревена
Драма

Ισοδύναμη ένδειξη: Drama
Δωδεκάνησος

Ισοδύναμη ένδειξη: Драма
Додекансос

Ισοδύναμη ένδειξη: Dodekanese
Επανομή

Ισοδύναμη ένδειξη: Додекансос
Епаномі

Ισοδύναμη ένδειξη: Epanomi
Ηλεία

Ισοδύναμη ένδειξη: Епаномі
Іліійа

Ισοδύναμη ένδειξη: Ilia
Ημαθία

Ισοδύναμη ένδειξη: Іліійа
Імафіа

Ισοδύναμη ένδειξη: Imathia

Ισοδύναμη ένδειξη: Імафіа
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Θαψανά

Сапсанa

Ισοδύναμη ένδειξη: Thapsana
Θεσσαλονίκη

Ισοδύναμη ένδειξη: Сапсанa
Сесалонікі

Ισοδύναμη ένδειξη: Θεσσαλονίκη
Ικαρία

Ισοδύναμη ένδειξη:
Ікаріа

Ισοδύναμη ένδειξη: Ikaria
Ίλιον

Ισοδύναμη ένδειξη: Ікаріа
Іліон

Ισοδύναμη ένδειξη: Ilion
Ιωάννινα

Ισοδύναμη ένδειξη: Іліон
Іоанінa

Ισοδύναμη ένδειξη: Ioannina
Καρδίτσα

Ισοδύναμη ένδειξη: Іоанінa
Кардіца

Ισοδύναμη ένδειξη: Karditsa
Καστοριά

Ισοδύναμη ένδειξη: Кардіца
Касторіяa

Ισοδύναμη ένδειξη: Kastoria
Κέρκυρα

Ισοδύναμη ένδειξη: Касторіяa
Керкіра

Ισοδύναμη ένδειξη: Corfu
Κίσσαμος

Ισοδύναμη ένδειξη: Корфу
Кісамос

Ισοδύναμη ένδειξη: Kissamos
Κλημέντι

Ισοδύναμη ένδειξη: Кісамос
Кліменті

Ισοδύναμη ένδειξη: Klimenti

Ισοδύναμη ένδειξη: Кліменті

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 21

6792

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Κοζάνη

Козані

Ισοδύναμη ένδειξη: Kozani
Αταλάντη

Ισοδύναμη ένδειξη: Козані
Аталанді

Ισοδύναμη ένδειξη: Αταλάντη
Κορωπί

Ισοδύναμη ένδειξη: Аталанді
Коропі

Ισοδύναμη ένδειξη: Koropi
Κρανιά

Ισοδύναμη ένδειξη: Коропі
Краніa

Ισοδύναμη ένδειξη: Krania
Κραννώνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Краніa
Кранона

Ισοδύναμη ένδειξη: Krannona
Κυκλάδες

Ισοδύναμη ένδειξη: Кранона
Кіклядес

Ισοδύναμη ένδειξη: Cyclades
Λασίθι

Ισοδύναμη ένδειξη: Кіклядес
Лясіфі

Ισοδύναμη ένδειξη: Lasithi
Λετρίνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Лясіфі
Лєтріна

Ισοδύναμη ένδειξη: Letrines
Λευκάδα

Ισοδύναμη ένδειξη: Лєтріна
Лєфказас

Ισοδύναμη ένδειξη: Lefkada
Ληλάντιο Πεδίο

Ισοδύναμη ένδειξη: Лєфказас
Ліляндіо Педіо

Ισοδύναμη ένδειξη: Lilantio Pedio

Ισοδύναμη ένδειξη: Ліляндіо Педіо
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Μαντζαβινάτα

Мандзавіната

Ισοδύναμη ένδειξη: Mantzavinata
Μαρκόπουλο

Ισοδύναμη ένδειξη: Мандзавіната
Маркопульо

Ισοδύναμη ένδειξη: Markopoulo
Μαρτίνο

Ισοδύναμη ένδειξη: Маркопульо
Мартіно

Ισοδύναμη ένδειξη: Μartino
Μεταξάτα

Ισοδύναμη ένδειξη: Мартіно
Метаксата

Ισοδύναμη ένδειξη: Metaxata
Μετέωρα

Ισοδύναμη ένδειξη: Метаксата
Метеора

Ισοδύναμη ένδειξη: Meteora
Οπούντια Λοκρίδος

Ισοδύναμη ένδειξη: Метеора
Опундія Льокрідос

Ισοδύναμη ένδειξη: Opountia Lokridos
Παγγαίο

Ισοδύναμη ένδειξη: Опундія Льокрідос
Паґео

Ισοδύναμη ένδειξη: Paggaio
Παρνασσός

Ισοδύναμη ένδειξη: Паґео
Парнасос

Ισοδύναμη ένδειξη: Parnasos
Πέλλα

Ισοδύναμη ένδειξη: Парнасос
Пелля

Ισοδύναμη ένδειξη: Pella
Πιερία

Ισοδύναμη ένδειξη: Пелля
Пієрія

Ισοδύναμη ένδειξη: Pieria

Ισοδύναμη ένδειξη: Пієрія
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Πισάτιδα

Пісатіда

Ισοδύναμη ένδειξη: Pisatis
Πλαγιές Αιγιαλείας

Ισοδύναμη ένδειξη: Пісатіда
ПлейесЕяліяс

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Egialias
Πλαγιές Αμπέλου

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Іджіеліас
Плейес Амбелю

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Ambelos
Πλαγιές Βερτίσκου

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Амбелос
Пляєс Вертіску

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Vertiskos
Πλαγιές του Αίνου

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Вертіскос
Плейесту Ену

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes of Enos
Κιθαιρώνας

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес оф Енос
Кісеронас

Ισοδύναμη ένδειξη: Kitherona
Κνημίδα

Ισοδύναμη ένδειξη: Кісерона
Кніміда

Ισοδύναμη ένδειξη: Knimida
Πλαγιές Πάρνηθας

Ισοδύναμη ένδειξη: Кніміда
Плейес Парнітас

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Parnitha
Πλαγιές Πεντελικού

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Парніта
Плейес Пенделіку

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Pendeliko
Πλαγιές Πετρωτού

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Пенделіко
Плейес Петроту

Ισοδύναμη ένδειξη: Slopes Petroto

Ισοδύναμη ένδειξη: Слопес Петрото
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Πυλία

Піліа

Ισοδύναμη ένδειξη: Pylia
Ριτσώνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Піліа
Ріцона

Ισοδύναμη ένδειξη: Ritsona
Σέρρες

Ισοδύναμη ένδειξη: Ріцона
Серес

Ισοδύναμη ένδειξη: Serres
Σιάτιστα

Ισοδύναμη ένδειξη: Серес
Сіатіста

Ισοδύναμη ένδειξη: Siatista
Σιθωνία

Ισοδύναμη ένδειξη: Сіатіста
Сісоніа

Ισοδύναμη ένδειξη: Sithonia
Σπάτα

Ισοδύναμη ένδειξη: Сісоніа
Спата

Ισοδύναμη ένδειξη: Spata
Στερεά Ελλάδα

Ισοδύναμη ένδειξη: Спата
Стереа Еляда

Ισοδύναμη ένδειξη: Sterea Ellada
Τεγέα

Ισοδύναμη ένδειξη: Стереа Еляда
Тейа

Ισοδύναμη ένδειξη: Tegea
Τριφυλία

Ισοδύναμη ένδειξη: Тейа
Тріфілія

Ισοδύναμη ένδειξη: Trifilia
Τύρναβος

Ισοδύναμη ένδειξη: Тріфілія
Тірнавос

Ισοδύναμη ένδειξη: Tyrnavos

Ισοδύναμη ένδειξη: Тірнавос
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Φλώρινα

Фльоріна

Ισοδύναμη ένδειξη: Florina
Χαλικούνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Фльоріна
Халікуна

Ισοδύναμη ένδειξη: Halikouna
Χαλκιδική

Ισοδύναμη ένδειξη: Халікуна
Халькідікі

Ισοδύναμη ένδειξη: Halkidiki

Ισοδύναμη ένδειξη: Халькідікі

Ajaccio

Ажаксіо

Aloxe-Corton

Алокс-Кортон

Alsace ακολουθεί ή όχι η ονομασία
ποικιλίας αμπέλου ή/και το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ельзас ακολουθεί ή όχι η ονομασία ποικιλίας
αμπέλου ή/και το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Ισοδύναμη ένδειξη: Vin d'Alsace

Ισοδύναμη ένδειξη: Вен д'Ельзас

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Altenberg de Bergbieten

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Альтенберг де Бергбітен

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Altenberg de Bergheim

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Альтенберг де Бергхайм

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Altenberg de Wolxheim

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Альтенберг де Фолксхайм

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Brand

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Бранд

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Bruderthal

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Брудерталь

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Eichberg

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Ейшберг

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Engelberg

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Енгельберг
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Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Florimont
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Frankstein
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Froehn
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Furstentum
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Geisberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Gloeckelberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Goldert
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Hatschbourg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Hengst
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kanzlerberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kastelberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kessler
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kirchberg de Barr
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kirchberg de Ribeauvillé
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Kitterlé
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Mambourg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Mandelberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Marckrain
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Moenchberg

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Флорімон
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Франкштейн
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Фроенн
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Фюрстентум
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Гейсберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Глокельберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Голдерт
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Хатчбург
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Хенгст
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Канцлерберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Кастельберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Кесслер
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Кіршберг де Барр
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Кіршберг де Рібовілле
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Кіттерле
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Мамбург
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Мандельберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Маркрен
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Моеншберг
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Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Muenchberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Ollwiller
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Osterberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Pfersigberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Pfingstberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Praelatenberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Rangen
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Saering
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Schlossberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Schoenenbourg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Sommerberg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Sonnenglanz
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Spiegel
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Sporen
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Steinen
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Steingrubler
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Steinklotz
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Vorbourg
Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Wiebelsberg

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Mюеншберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Олвілль
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Остерберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Пферсігстберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Пфінгстберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Праелятенберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Ранген
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Саерінг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Шлоссберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Шоненбург
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Соммерберг
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Сонненглянтц
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Шпігель
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Шпорен
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Штейнен
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Штейнгрублер
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Штейнклотц
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη Форбург
Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Вібельсберг
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Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Wineck-Schlossberg

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη ВінекШлоссберг

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Winzenberg

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Вінценберг

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Zinnkoepflé

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Ціннкоппфль

Alsace Grand Cru, ακολουθεί η ένδειξη
Zotzenberg

Ельзас Гран Крю ακολουθεί η ένδειξη
Зотценберг

Alsace Grand Cru, προηγείται η ένδειξη
Rosacker

Ельзас Гран Крю προηγείται η ένδειξη Розаккер

Anjou ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de
Loire ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux» προηγείται ή όχι η ένδειξη
«Rosé»

Анжу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "муссьо" προηγείται ή
όχι η ένδειξη "Розе"

Anjou Coteaux de la Loire, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Val de Loire

Анжу Кото де ля Луар, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Anjou Villages, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Анжу Вілляж ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Anjou-Villages Brissac, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Val de Loire

Анжу-Вілляж Бріссак ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Arbois, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Pupillin ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Арбуа ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Пюпійєн
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо'

Auxey-Duresses, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Côte de Beaune» ή «Côte de
Beaune-Villages»

Оксе-Дюресс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот
дьо Бон' ;h 'Кот дьо Бон-Вілляж'

Bandol

Бандоль
Ισοδύναμος όρος: Вен де Бандоль

Ισοδύναμη ένδειξη: Vin de Bandol
Banyuls ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Grand Cru» ή/και «Rancio»

Баніульс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Гран Крю
ή/και 'Рансіо'
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Barsac

Барсак

Bâtard-Montrachet

Батар-Монраше

Béarn, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Bellocq

Беарн ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Беллок

Beaujolais, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας, το
οποίο ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Villages», την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Supérieur»

Божоле ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας, το οποίο ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη 'Вілляж' την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη 'Сюперіор'

Beaune

Бон

Bellet

Белле
Ισοδύναμη ένδειξη: Вен де Белле

Ισοδύναμη ένδειξη: Vin de Bellet
Bergerac, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«sec»

Бержерак ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'сек'

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Бiєнвеню-Батар-Монраше

Blagny, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Beaune / Côte de Beaune-Villages

Бляньї ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Бон /
Кот де Бон-Вілляж

Blanquette de Limoux

Блянкетт де Ліму

Blanquette méthode ancestrale

Блянкетт метод ансестраль

Blaye

Бляйє

Bonnes Mares

Бонн-мар

Bonnezeaux, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Val de Loire

Боннезо ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Bordeaux, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé», «Mousseux» ή
«supérieur»

Бордо ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет', Розе,
'Муссьо' or ' Сюперіор'

Bordeaux Côtes de Francs

Бордо Кот де Франк

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 30

6801

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Bordeaux Haut-Benauge

Бордо О-Бенож

Bourg

Бур
Ισοδύναμη ένδειξη: Кот де Бур / Бурже

Ισοδύναμη ένδειξη: Côtes de Bourg /
Bourgeais
Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Chitry

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Шітрі

Bourgogne ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Côte
Chalonnaise

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Кот Шалоннез

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Côte
Saint-Jacques

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Кот Сен-Жак

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Côtes
d'Auxerre

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Кот д‘Оксерр

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Côtes
du Couchois

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Кот дю Кушуа

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Coulanges-la-Vineuse

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Куланж-ля-Венез

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Épineuil

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Епіней

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Hautes Côtes de Beaune

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет', ή το
όνομα της μικρότερης γεωγραφικής ενότητας От
Кот де Бон
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Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Hautes Côtes de Nuits

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας От Кот де Нюї

Bourgogne, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας La
Chapelle Notre-Dame

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Ля Шапель Нотр-Дам

Bourgogne ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας Le
Chapitre

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Ле Шапітр

Bourgogne ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Монтркю / Монтр-кю / Ан МонтрКю

Bourgogne ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé» ή το όνομα της
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
Vézelay

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе ή το όνομα της μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας Везелей

Bourgogne ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Clairet», «Rosé», «ordinaire» ή «grand
ordinaire»

Бургонь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кларет',
Розе, 'ордінер' or 'ґран ордінер'

Bourgogne aligoté

Бургонь аліготе

Bourgogne passe-tout-grains

Бургонь пасс-ту-грен

Bourgueil

Бургей

Bouzeron

Бузерон

Brouilly

Бруйї
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Bugey ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Cerdon,
είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη «Vins
du», «Mousseux du», «Pétillant» ή
«Roussette du» ή ακολουθεί η ένδειξη
«Μousseux» ή «Pétillant», την οποία
ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Бюжей ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сердон είτε
προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен дю', 'Муссьо
дю', 'Петійян' or 'Руссетт дю' ή ακολουθεί η
ένδειξη y 'Муссьо' or 'Петійян' την οποία
ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Buzet

Бюзе

Cabardès

Кабардес

Cabernet d'Anjou, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Каберне d'Анжу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire Валь де Луар

Cabernet de Saumur, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Каберне де Сомюр ακολουθεί ή όχι η ένδειξη by
Валь де Луар

Cadillac

Кадійяк

Cahors

Каор

Cassis

Кассіс

Cérons

Серон

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Beauroy, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Боруа την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Berdiot την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бердіо την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Beugnons

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Беньон

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Butteaux, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бютто την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chapelot, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шапело την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'
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Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chatains, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шатен την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chaume de Talvat, την οποία ακολουθεί
ή όχι η ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шом де
Тальва την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
премьє крю

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Bréchain, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Брешен
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Cuissy

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Кюїссі

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Fontenay, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де
Фонтеней την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
by 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Jouan, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Жуан
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Léchet, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Леше
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Savant, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Саван
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
de Vaubarousse, την οποία ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де
Вобарусс την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Côte
des Prés Girots, την οποία ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де Пре
Жіро την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Forêts, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Форе την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη'премьє крю'
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Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Fourchaume, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Фуршом την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
L'Homme mort, την οποία ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Л‘Омм мор
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Les
Beauregards ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ле Бореґар
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Les
Épinottes,την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Лез Епінотт
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Les
Fourneaux, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ле Фурно την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Les
Lys, την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ле Ліс την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Mélinots, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Меліно την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Mont
de Milieu, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мон де Мілійо
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Montée de Tonnerre

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Монте де
Тоннер

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Montmains,την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Монмен την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Morein, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Морен την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη'премьє крю'
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Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Pied
d'Aloup, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη П’є д‘Алуп
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє
крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Roncières, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ронсьєр την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Sécher, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сеше την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Troesmes, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Троесм την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vaillons ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ваййон
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vau
de Vey, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Во де Вей την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vau
Ligneau ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Во Ліньо
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vaucoupin, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вокупен την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vaugiraut, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вожіро την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vaulorent, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Волоран την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'
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Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vaupulent, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вопюлен την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη VauxRagons, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі , ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Во-Раґон την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'премьє крю'

Chablis, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vosgros, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «premier cru»

Шаблі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Воґро την
οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη'премьє крю'

Chablis

Шаблі

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Blanchot

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Бланшо

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Bougros

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Буґро

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Grenouilles

Шаблі Ґран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ґренуй

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Les Clos

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ле
Кло

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Preuses

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
През

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Valmur

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Вальмюр

Chablis grand cru, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Vaudésir

Шаблі Гран Крю ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Водезір

Chambertin

Шамбертен

Chambertin-Clos-de-Bèze

Шамбертен –Кло-де-Без

Chambolle-Musigny

Шамболь-Мюзіньї
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Καμπανίτης

Шампань

Chapelle-Chambertin

Шапель - Шамбертен

Charlemagne

Шарлемань

Charmes-Chambertin

Шарм-Шамбертен

Chassagne-Montrachet ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Côte de Beaune / Côtes de
Beaune-Villages

Шассань-Монраше ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж

Château Grillet

Шато Ґрійє

Château-Chalon

Шато-Шалон

Châteaumeillant

Шатомейян

Châteauneuf-du-Pape

Шато-неф-дю-Пап

Châtillon-en-Diois

Шатійон-ан-Діуа

Chaume - Premier Cru des coteaux du
Layon

Шом - Премьє Крю де Кото дю Лейон

Chenas

Шена

Chevalier-Montrachet

Шевальє-Монраше

Cheverny

Шеверні

Chinon

Шінон

Chiroubles

Шірубль

Chorey-les-Beaune, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Côte de Beaune / Côte de
Beaune-Villages

Шорей-ле-Бон ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де
Бон / Кот де Бон-Вілляж
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Clairette de Bellegarde

Клерет де Бельґард

Clairette de Die

Клерет де Ді

Clairette de Languedoc, ακολουθεί ή όχι
το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Клерет де Ланґедок ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Clos de la Roche

Кло де ля Рош

Clos de Tart

Кло де Тар

Clos de Vougeot

Кло де Вужо

Clos des Lambrays

Кло де Лямбре

Clos Saint-Denis

Кло Сен-Дені

Collioure

Колліур

Condrieu

Кондрійо

Corbières

Корбьєр

Cornas

Корнас

Corse, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Calvi,
είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη «Vin de»
K

Корс ακολουθεί ή όχι η ένδειξηКальві είτε
προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен де'

Corse, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Coteaux
du Cap Corse είτε προηγείται ή όχι η
ένδειξη «Vin de»

Корс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кото дю Cap
Корс είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен де'

Corse, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Figari
είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη «Vin de»

Корс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Фіґарі είτε
προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен де'

Corse, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη PortoVecchio, είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη
«Vin de»

Корс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Порто-Веккіо
είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен де'
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Corse, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Sartène,
είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη «Vin de»

Корс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сартен είτε
προηγείται ή όχι η ένδειξη'Вен де'

Corse, είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη
«Vin de»

Корс είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη 'Вен де'

Corton

Кортон

Corton-Charlemagne

Кортон-Шарлемань

Costières de Nîmes

Костьєр де Нім

Côte de Beaune, προηγείται το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Côte de Beaune προηγείται το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Côte de Beaune-Villages

Кот де Бон-Вілляж

Côte de Brouilly

Кот де Бруйї

Côte de Nuits-Villages

Кот де Нюї-Вілляж

Côte roannaise

Кот роанез

Côte Rôtie

Кот Роті

Coteaux champenois, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Кото шампенуа ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Coteaux d'Aix-en-Provence

Кото д Екс-ан-Прованс

Coteaux d'Ancenis, ακολουθεί ή όχι η
ονομασία ποικιλίας αμπέλου

Кото д‘Ансені ακολουθεί ή όχι η ονομασία
ποικιλίας αμπέλου

Coteaux de Die

Кото де Ді

Coteaux de l'Aubance, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Кото де л’Обанс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар

Coteaux de Pierrevert

Кото де Пьєрвер
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Coteaux de Saumur, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Кото де Сомюр , ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Coteaux du Giennois

Кото дю Жьєннуа

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Cabrières

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Кабрієр

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Coteaux de la Méjanelle / La
Méjanelle

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η
ένδειξηКото де ля Межанель / Ля Межанель

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Coteaux de Saint-Christol '/
Saint-Christol

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Кото де Сен-Крістоль '/ Сен-Крістоль

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Coteaux de Vérargues /
Vérargues

Кото дю Ланґедок whether ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Кото де Верарґ / Верарґ

Coteaux du Languedoc ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Grès de Montpellier

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ґре де Монпельє

Coteaux du Languedoc ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη La Clape

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ля
Кляп

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Montpeyroux

Кото дю Ланґедок , ακολουθεί ή όχι η
ένδειξηМонперу

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Pic-Saint-Loup

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Пік-Сен-Лу

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Quatourze

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Катурз

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Saint-Drézéry

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Сен-Дрезері
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Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Saint-Georges-d'Orques

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η
ένδειξηСен-Жорж-д‘Орк

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Saint-Saturnin

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Сен-Сатурнен

Coteaux du Languedoc, ακολουθεί ή όχι
το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Coteaux du Languedoc ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Picpoul-de-Pinet

Кото дю Ланґедок ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Пікпуль-де-Піне

Coteaux du Layon ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire, την οποία
ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Кото дю Лейон ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар την οποία ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας t

Coteaux du Layon Chaume, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Val de Loire

Кото дю Лейон Шом ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Coteaux du Loir, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Кото дю Луар ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар

Coteaux du Lyonnais

Кото дю Ліонне

Coteaux du Quercy

Кото дю Керсі

Coteaux du Tricastin

Кото дю Трікастен

Coteaux du Vendômois, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Val de Loire

Кото дю Вандомуа ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Coteaux Varois

Кото варуа

Côtes Canon Fronsac

Кот Канон Фронсак
Ισοδύναμη ένδειξη: Канон Фронсак

Ισοδύναμη ένδειξη: Canon Fronsac
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Côtes d'Auvergne, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Boudes

Кот д‘Овернь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη by Буд

Côtes d'Auvergne, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Chanturgue

Кот д‘Овернь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Шантюрґ

Côtes d'Auvergne, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Châteaugay

Кот д‘Овернь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шатоґе

Côtes d'Auvergne, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Corent

Кот д‘Овернь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Корен

Côtes d'Auvergne, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Madargue

Кот д‘Овернь ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мадарґ

Côtes de Bergerac

Кот де Бержерак

Côtes de Blaye

Кот де Бляй

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Кот де Бордо Сен-Макер

Côtes de Castillon

Кот де Кастійон

Côtes de Duras

Кот де Дюра

Côtes de Millau

Кот де Miйо

Côtes de Montravel

Кот де Монравель

Côtes de Provence

Кот де Прованс

Côtes de Saint-Mont

Кот де Сен-Мон

Côtes de Toul

Кот де Туль

Côtes du Brulhois

Кот дю Брюлуа
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Côtes du Forez

Кот дю Форез

Côtes du Jura, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Кот дю Жюра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'муссьо'

Côtes du Lubéron

Кот дю Люберон

Côtes du Marmandais

Кот дю Марманде

Côtes du Rhône

Кот дю Рон

Côtes du Roussillon

Кот дю Русійон

Côtes du Roussillon Villages, ακολουθεί
ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Кот дю Русійон Вілляж ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Côtes du Ventoux

Кот дю Ванту

Côtes du Vivarais

Кот дю Віваре

Cour-Cheverny, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Кур-Шеверні ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Crémant d'Alsace

Креман д'Ельзас

Crémant de Bordeaux

Креман де Бордо

Crémant de Bourgogne

Креман де Бурґонь

Crémant de Die

Креман де Ді

Crémant de Limoux

Креман де Ліму

Crémant de Loire

Креман де Луар

Crémant du Jura

Креман дю Жюра

Crépy

Крепі
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Criots-Bâtard-Montrachet

Кріо-Батар-Монраше

Crozes-Hermitage

Кроз-Ермітаж
Ισοδύναμη ένδειξη: Кроз-Ермітаж

Ισοδύναμη ένδειξη: Crozes-Ermitage
Echezeaux

Ешезо

Entre-Deux-Mers

Антр-де-Мер

Entre-Deux-Mers-Haut-Benauge

Антр-де-Мер -О-Бенож

Faugères

Фожер

Fiefs Vendéens, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Brem

Fiefs Vendéens ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Брем

Fiefs Vendéens, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Mareuil

Фьєф Вандеен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Марей

Fiefs Vendéens, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Pissotte

Фьєф Вандеен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Піссотт

Fiefs Vendéens, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Vix

Фьєф Вандеен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вікс

Fitou

Фіту

Fixin

Фіксен

Fleurie

Флері

Floc de Gascogne

Флок де Ґасконь

Fronsac

Фронзак

Frontignan, είτε προηγείται ή όχι η
ένδειξη «Muscat de» ή «Vin de»

Фронтіньян είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη
'Муска де' oр 'Вен де'
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Gaillac, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Ґайяк ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо'

Gaillac premières côtes

Ґайяк прем’єр Кот

Gevrey-Chambertin

Жевре-Шамбертен

Gigondas

Жіґондас

Givry

Жіврі

Grand Roussillon, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Rancio»

Ґран Русійон ακολουθεί ή όχι η ένδειξη by
'Рансіо'

Grand-Échezeaux

Ґран-Ешезо

Graves, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«supérieures»

Ґрав ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Сюперіор'

Graves de Vayres

Ґрав де Вейр

Griotte-Chambertin

Ґріот-Шамбертен

Gros plant du Pays nantais

Ґро пля дю Пеї Нанте

Haut-Médoc

О-Медок

Haut-Montravel

О-Монравель

Haut-Poitou

О-Пуату

Hermitage

Ермітаж
Ισοδύναμη ένδειξη: л'Ермітаж / Ермітаж /
л’Ермітаж

Ισοδύναμη ένδειξη: l'Hermitage ή
Ermitage ή l'Ermitage
Irancy

Ірансі

Irouléguy

Ірулеґі
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Jasnières, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire

Жаньєр ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар

Juliénas

Жюлієнас

Jurançon, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«sec»

Жюрансон ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'сек'

L'Étoile, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Л’Етуаль ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо'

La Grande Rue

Ля Ґранд Рю

Ladoix, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «Côte
de Beaune» ή «Côte de Beaune-Villages»

Лядуа ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де Бон' or
'Кот де Бон-Вілляж'

Lalande de Pomerol

Лялянд де Помероль

Latricières-Chambertin

Лятрісьєр-Шамбертен

Les Baux de Provence

Ле Бо де Прованс

Limoux

Ліму

Lirac

Лірак

Listrac-Médoc

Лістрак-Медок

Loupiac

Лупіак

Lussac-Saint-Émilion

Люссак-Сeнт-Емільйон

Mâcon ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «Supérieur» ή
«Villages»

Макон ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη'Сюперіор' or 'Вілляж'
Ισοδύναμη ένδειξη: Піно-Шардонне-Макон

Ισοδύναμη ένδειξη: Pinot-ChardonnayMacôn
Macvin du Jura

Maквен дю Жюра
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Madiran

Maдіран

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Clos de la Boutière

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кло де ля
Бутьєр

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη La
Croix Moines

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ля Круа
Муан

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη La
Fussière

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξηЛя Фюссьєр

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Le
Clos des Loyères

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξηЛе Кло де
Луайєр

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Le
Clos des Rois

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξηЛе Кло де
Руа

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Les
Clos Roussots

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξηЛе Кло Руссо

Maranges, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Маранж ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Maranges, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Маранж ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де Бон'
or 'Кот де Бон-Вілляж'

Marcillac

Марсійяк

Margaux

Марґо

Marsannay, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Rosé»

Марсанне ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "розе"

Maury, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Rancio»

Морі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Рансіо'

Mazis-Chambertin

Мазі-Шамбертен

Mazoyères-Chambertin

Мазойєр-Шамбертен

Médoc

Медок
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Menetou-Salon, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας, το οποίο ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Менету-Салон ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας, το οποίο
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη by Валь де Луар

Mercurey

Меркюрей

Meursault, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Мерсо ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де Бон' or
'Кот де Бон-Вілляж'

Minervois

Мінервуа

Minervois-La-Livinière

Мінервуа -Ля-Лівіньєр

Monbazillac

Монбазіяк

Montagne Saint-Émilion

Монтань Сeнт-Емільйон

Montagny

Монтаньї

Monthélie, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Монтелі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де Бон'
or 'Кот де Бон-Вілляж'

Montlouis-sur-Loire, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire, την οποία
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «mousseux» ή
«pétillant»

Монлуї-сюр-ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'муссьо' or 'петійян'

Montrachet

Монраше

Montravel

Монравель

Morey-Saint-Denis

Морей-Сен-Дені

Morgon

Морґон

Moselle

Мозель

Moulin-à-Vent

Мулен-а-Ван
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Мулі
Ισοδύναμη ένδειξη: Мулі-ан-Медок

Moulis
Ισοδύναμη ένδειξη: Moulis-en-Médoc
Muscadet, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire

Мюскаде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Muscadet-Coteaux de la Loire, ακολουθεί
ή όχι η ένδειξη Val de Loire

Мюскаде-Кото де ля Луар ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Muscadet-Côtes de Grandlieu, ακολουθεί
ή όχι η ένδειξη Val de Loire

Мюскаде-Кот де Ґран-Льє ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Muscadet-Sèvre et Maine, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Val de Loire

Мюскаде-Севр е Мен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Muscat de Beaumes-de-Venise

Муска де Бом-де-Веніз

Muscat de Lunel

Муска де Люнель

Muscat de Mireval

Муска де Міреваль

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Муска де Сен-Жан-де-Мінервуа

Muscat du Cap Corse

Муска дю Cap Корс

Musigny

Мюзіньї

Néac

Неак

Nuits

Нюї
Ισοδύναμη ένδειξη: Нюї-Сен-Жорж

Ισοδύναμη ένδειξη: Nuits-Saint-Georges
Orléans, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Cléry

Орлеан ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Клері

Pacherenc du Vic-Bilh, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «sec»

Пашеренк дю Вік Біль ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη 'сек'
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Palette

Палетт

Patrimonio

Патрімоніо

Pauillac

Пойяк

Pécharmant

Пешарман

Pernand-Vergelesses, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Côte de Beaune» ή «Côte de
Beaune-Villages»

Пернан-Вержелес ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'Кот де Бон' or 'Кот де Бон-Вілляж'

Pessac-Léognan

Пессак-Леоньян

Petit Chablis, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Петі Шаблі ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Pineau des Charentes

Піно де Шарант
Ισοδύναμη ένδειξη: Піно Шаранте

Ισοδύναμη ένδειξη: Pineau Charentais
Pomerol

Помроль

Pommard

Поммар

Pouilly-Fuissé

Пуйї-Фюїссе

Pouilly-Loché

Пуйї -Лоше

Pouilly-sur-Loire, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Пуйї -сюр-Луар ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар
Ισοδύναμη ένδειξη: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї Фюме

Ισοδύναμη ένδειξη: Blanc Fumé de
Pouilly / Pouilly-Fumé
Pouilly-Vinzelles

Пуйї -Вензель

Premières Côtes de Blaye

Прем’єр Кот де Бляй
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Premières Côtes de Bordeaux, ακολουθεί
ή όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Прем’єр Кот де Бордо ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Puisseguin-Saint-Emilion

Пюїссеген-Сeнт-Емільйон

Puligny-Montrachet, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Côte de Beaune» ή «Côte de
Beaune-Villages»

Пюліньї-Монраше ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
'Кот де Бон' or 'Кот де Бон-Вілляж'

Quarts de Chaume, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Кар де Шом ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Quincy, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de
Loire

Кансі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар

Rasteau, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Rancio»

Расто ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Рансіо'

Régnié

Реньє

Reuilly, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de
Loire

Рейї ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар

Richebourg

Рішбур

Rivesaltes, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Rancio», είτε προηγείται ή όχι η ένδειξη
«Muscat»

Рівезальт ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Рансіо'
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη'Муска'

Romanée (La)

Романе (Ля)

Romanée Conti

Романе Конті

Romanée Saint-Vivant

Романе Сен-Віван

Rosé de Loire, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Val de Loire

Розе де Луар ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Rosé des Riceys

Розе де Рісе

Rosette

Розет

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 52

6823

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Roussette de Savoie, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Руссет де Савуа ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Ruchottes-Chambertin

Рюшот-Шамбертен

Rully

Рюллі

Saint-Amour

Сент-Амур

Saint-Aubin, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Сент-Обен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де
Бон' or 'Кот де Бон-Вілляж'

Saint-Bris

Сен-Брі

Saint-Chinian

Сен-Шіньян

Saint-Émilion

Сент-Емільйон

Saint-Émilion Grand Cru

Сент-Емільйон Ґран Крю

Saint-Estèphe

Сент-Естеф

Saint-Georges-Saint-Émilion

Сен-Жорж-Сент-Емільйон

Saint-Joseph

Сен-Жозеф

Saint-Julien

Сен-Жюльєн

Saint-Nicolas-de-Bourgueil, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Val de Loire

Сен-Ніколя-де-Бурґей ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Saint-Péray, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Сен-Пере ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо'

Saint-Pourçain

Сен-Пурсен
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Saint-Romain, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Сен-Ромен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де
Бон' or 'Кот де Бон-Вілляж'

Saint-Véran

Сен-Веран

Sainte-Croix du Mont

Сент-Круа дю Мон

Sainte-Foy Bordeaux

Сент-Фуа Бордо

Sancerre

Сансер

Santenay, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«Côte de Beaune» ή «Côte de BeauneVillages»

Сантене ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот де Бон'
or 'Кот де Бон-Вілляж'

Saumur, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «mousseux» ή «pétillant»

Сомюр ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо' or
'петійян'

Saumur-Champigny, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Сомюр-Champigny, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Saussignac

Соссіньяк

Sauternes

Сотерн

Savennières, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Val de Loire

Савеньєр ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Луар

Savennières-Coulée de Serrant,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de Loire

Савеньєр -Куле де Серран ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Savennières-Roche-aux-Moines,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val de Loire

Савеньєр-Рош-о-Муан ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Валь де Луар

Savigny-les-Beaune, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «Côte de Beaune» ή «Côte de
Beaune-Villages»

Савіньї-ле-Бон ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'Кот
де Бон' ή 'Кот де Бон-Вілляж'

Ισοδύναμη ένδειξη: Savigny

Ισοδύναμος όρος:Савіньї
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Seyssel, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux»

Сессель, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη: 'муссьо'

Tâche (La)

Таш (Ля)

Tavel

Тавель

Touraine, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «mousseux» ή «pétillant»

Турен ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо' or
'петійян'

Touraine Amboise, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Турен Амбуаз ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар

Touraine Azay-le-Rideau, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Val de Loire

Турен Азе-ле – Рідо ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Touraine Mestand, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Турен Местан ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь
де Луар

Touraine Noble Joué, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val de Loire

Турен Нобль Жуе ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь де Луар

Tursan

Тюрсан

Vacqueyras

Ваккерас

Valençay

Валенсе

Vin d'Entraygues et du Fel

Вен д’Антреґ e дю Фель

Vin d'Estaing

Вен д’Естен

Vin de Lavilledieu

Вен де Лявільодйо
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Vin de Savoie, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας, το
οποίο ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«mousseux» ή «pétillant»

Вен де Савуа ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας, το οποίο
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη 'муссьо' or 'петійян'

Vins du Thouarsais

Вен дю Туарсе

Vins Fins de la Côte de Nuits

Вен Фен де ля Кот де Нюї

Viré-Clessé

Віре-Клессе

Volnay

Вольне

Volnay Santenots

Вольне Сантено

Vosne-Romanée

Вон Романе

Vougeot

Вужо

Vouvray, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Loire, την οποία ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη «mousseux» ή «pétillant»

Вувре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де Луар
την οποία ακολουθεί ή όχι η ένδειξηby 'муссьо' ή
'петійон'

Agenais

Ажене

Aigues

Еґ

Ain

Ен

Allier

Алльє

Allobrogie

Аллоброжі

Alpes de Haute Provence

Альп де От Прованс

Alpes Maritimes

Альп Марітім

Alpilles

Альпій
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Ardèche

Ардеш

Argens

Аржан

Ariège

Арьєж

Aude

Од

Aveyron

Аверон

Balmes Dauphinoises

Бальм Дофінуаз

Bénovie

Бенові

Bérange

Беранж

Bessan

Бессан

Bigorre

Бігорр

Bouches du Rhône

Буш дю Рон

Bourbonnais

Бурбонне

Calvados

Кальвадос

Cassan

Кассан

Cathare

Катар

Caux

Ко

Cessenon

Сессенон

Cévennes, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Mont Bouquet

Севенн ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мон Буке

Charentais, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ile
d'Oléron

Шаранте ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Іль
д’Олерон
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Charentais, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ile
de Ré

Шаранте ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Іль де Ре

Charentais, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Saint Sornin

Шаранте ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сен Сорнен

Charente

Шарант

Charentes Maritimes

Шарант Марітім

Cher

Шер

Cité de Carcassonne

Сіте де Каркассон

Collines de la Moure

Коллін де ля Мур

Collines Rhodaniennes

Коллін Роданьєн

Comté de Grignan

Комте де Гріньян

Comté Tolosan

Комте Толозан

Comtés Rhodaniens

Комте Роданьєн

Corrèze

Коррез

Côte Vermeille

Кот Вермей

Coteaux Charitois

Кото Шарітуа

Coteaux de Bessilles

Кото де Бессій

Coteaux de Cèze

Кото де Сез

Coteaux de Coiffy

Кото де Куаффі

Coteaux de Fontcaude

Кото де Фонкод

Coteaux de Glanes

Кото де Глан
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Coteaux de l'Ardèche

Кото де л’Ардеш

Coteaux de la Cabrerisse

Кото де ля Кабреріс

Coteaux de Laurens

Кото де Лоран

Coteaux de l’Auxois

Кото де л'Оксуа

Coteaux de Miramont

Кото де Мірамон

Coteaux de Montélimar

Кото де Монтелімар

Coteaux de Murviel

Кото де Мюрвієль

Coteaux de Narbonne

Кото де Нарбонн

Coteaux de Peyriac

Кото де Пейріяк

Coteaux de Tannay

Кото де Tанне

Coteaux des Baronnies

Кото де Бароні

Coteaux du Cher et de l’Arnon

Кото дю Шер е де л’Арнон

Coteaux du Grésivaudan

Кото дю Грезіводан

Coteaux du Libron

Кото дю Ліброн

Coteaux du Littoral Audois

Кото дю Літораль Одуа

Coteaux du Pont du Gard

Кото дю Пон дю Ґар

Coteaux du Salagou

Кото дю Салаґу

Coteaux du Verdon

Кото дю Вердон

Coteaux d’Enserune

Кото д’Енсерюн

Coteaux et Terrasses de Montauban

Кото е Террасс де Монтобан
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Coteaux Flaviens

Кото Флавьєн

Côtes Catalanes

Кот Каталан

Côtes de Ceressou

Кот де Серессу

Côtes de Gascogne

Кот де Гасконь

Côtes de Lastours

Кот де Ластур

Côtes de Meuse

Кот де Mьоз

Côtes de Montestruc

Кот де Монтeстрюк

Côtes de Pérignan

Кот де Періньян

Côtes de Prouilhe

Кот де Пруїль

Côtes de Thau

Кот де То

Côtes de Thongue

Кот де Tонґ

Côtes du Brian

Кот дю Бріян

Côtes du Condomois

Кот дю Кондомуа

Côtes du Tarn

Кот дю Tарн

Côtes du Vidourle

Кот дю Відурль

Creuse

Крьоз

Cucugnan

Кюкюньян

Deux-Sèvres

Де-Севр

Dordogne

Дордонь

Doubs

Ду
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Drôme

Дром

Duché d’Uzès

Дюше д’Узес

Franche-Comté, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Coteaux de Champlitte

Франш-Комте ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кото
де Шамплітт

Gard

Ґар

Gers

Жерс

Haute Vallée de l'Orb

От Валле де л'Орб

Haute Vallée de l’Aude

От Валле де л'Од

Haute-Garonne

От Ґаронн

Haute-Marne

От Марн

Haute-Saône

От Сон

Haute-Vienne

От-Віенн

Hauterive, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Coteaux du Termenès

Отрів ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кото дю
Teрменес

Hauterive, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Côtes de Lézignan

Отрів ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот де
Лезіньян

Hauterive, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
d’Orbieu

Отрів ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь д’Орбйо

Hautes-Alpes

Отз-Альп

Hautes-Pyrénées

От-Пірене

Hauts de Badens

О де Ваданс

Hérault

Еро
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Île de Beauté

Іль де Боте

Indre

Андр

Indre et Loire

Андр е Луар

Isère

Ізер

Landes

Ланд

Loir et Cher

Луар е Шер

Loire-Atlantique

Луар-Атлантік

Loiret

Луаре

Lot

Лот

Lot et Garonne

Лот е Ґіаронн

Maine et Loire

Мен е Луар

Maures

Мор

Méditerranée

Медітерране

Meuse

Мьоз

Mont Baudile

Мон Боділь

Mont-Caume

Мон-Ком

Monts de la Grage

Монs де ля Граж

Nièvre

Ньєвр

Oc

Oк
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Périgord, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vin
de Domme

Періґор ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вен де Домм

Petite Crau

Петіт Кро

Principauté d'Orange

Прансіпоте д’Оранж

Puy de Dôme

Пюі де Дом

Pyrénées Orientales

Піренез Орієнталь

Pyrénées-Atlantiques

Піренез Атлантік

Sables du Golfe du Lion

Сабль дю Гольф дю Ліон

Saint-Guilhem-le-Désert

Сен-Ґійем-льо-Дезер

Saint-Sardos

Сен-Сардос

Sainte Baume

Сент-Бом

Sainte Marie la Blanche

Сент-Марі-ля-Бланш

Saône et Loire

Сон-е-Луар

Sarthe

Сарт

Seine et Marne

Сен е Марн

Tarn

Тарн

Tarn et Garonne

Тарн е Гаронн

Terroirs Landais, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Coteaux de Chalosse

Терруар Ланде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кото
де Шалосс

Terroirs Landais, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Côtes de L’Adour

Терруар Ланде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кот
де Л’Адур
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Terroirs Landais, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Sables de l’Océan

Терруар Ланде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сабль
де л’Осеан

Terroirs Landais, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Sables Fauves

Терруар Ланде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сабль
Фов

Thézac-Perricard

Тезак-Перрікар

Torgan

Торґан

Urfé

Іурфе

Val de Cesse

Валь де Ceсс

Val de Dagne

Валь де Дань

Val de Loire

Валь де Луар

Val de Montferrand

Валь де Монферран

Vallée du Paradis

Валле дю Параді

Var

Вар

Vaucluse

Воклюз

Vaunage

Вонаж

Vendée

Ванде

Vicomté d'Aumelas

Вікомте д'Омеляс

Vienne

Віенн

Vistrenque

Вістренк

Yonne

Йонн

Vermouth de Chambéry

Вермут де Шабері
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Κράτος μέλος της ΕΕ
IΤΑΛΙΑ

Ονομασία προς προστασία
Aglianico del Taburno
Ισοδύναμη ένδειξη: Taburno
Aglianico del Vulture
Albana di Romagna
Albugnano
Alcamo
Aleatico di Gradoli
Aleatico di Puglia
Alezio
Alghero
Alta Langa
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη Colli di
Bolzano

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Альяніко дель Табурно
Ισοδύναμη ένδειξη:Табурно
Альяніко дель Вультуре
Альбана ді Романья
Альбуньяно
Алькамо
Алеатіко ді Градолі
Алеатіко ді Пулія
Алеціо
Альґеро
Альта Ланга
Альто Адідже ακολουθεί η ένδειξη Коллі ді
Больцано

Ισοδύναμη ένδειξη: Südtiroler Bozner
Leiten
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη
Meranese di collina

Ισοδύναμη ένδειξη: Зюдтіролер Боцнер Ляйтен

Ισοδύναμη ένδειξη: Alto Adige Meranese
/ Südtirol Meraner Hügel / Südtirol
Meraner
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη Santa
Maddalena

Ισοδύναμη ένδειξη: Альто Адідже Меранезе
/Зюдтіроль Меранер Гюґель /Зюдтіроль
Меранер
Альто Адідже ακολουθεί η ένδειξη Санта
Маддалена

Ισοδύναμη ένδειξη: Südtiroler
St.Magdalener
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη Terlano

Ισοδύναμη ένδειξη: Зюдтіролєр Сент
Магдаленер
Альто Адідже ακολουθεί η ένδειξη Терлано
Ισοδύναμη ένδειξη: Зюдтіроль Терланер

Альто Адідже ακολουθεί η ένδειξη Меранезе ді
колліна

Ισοδύναμη ένδειξη: Südtirol Terlaner
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη Valle
Isarco
Ισοδύναμη ένδειξη: Südtiroler Eisacktal /
Eisacktaler
Alto Adige, ακολουθεί η ένδειξη Valle
Venosta
Ισοδύναμη ένδειξη: Südtirol Vinschgau
Alto Adige
Ισοδύναμη ένδειξη: dell'Alto Adige /
Südtirol / Südtiroler
Alto Adige «ή» dell'Alto Adige
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Bressanone
Ισοδύναμη ένδειξη: «ή» dell'Alto Adige
Südtirol «ή» Südtiroler Brixner
Alto Adige «ή» dell'Alto Adige
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Burgraviato
Ισοδύναμη ένδειξη: «ή» dell'Alto Adige
Südtirol «ή» Südtiroler Buggrafler
Ansonica Costa dell'Argentario

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Альто Адідже ακολουθεί η ένδειξη Валле
Ізарко
Ισοδύναμη ένδειξη: Зюдтіролер Айзакталь
/Айзакталер
Альто Адіджеακολουθεί η ένδειξη Валле
Веноста
Ισοδύναμη ένδειξη: Зюдтіроль Віншґау
Альто Адідже
Ισοδύναμη ένδειξη:дель Альто Адідже /
Зюдтіроль /Зюдтіролер
Альто Адідже ή дель Альто Адідже ακολουθεί
ή όχι η ένδειξηby Брессаноне
Ισοδύναμη ένδειξη: ή дель Альто Адідже
Зюдтіроль ή Зюдтіролер Брікснер
Альто Адідже or дель Альто Адідже ακολουθεί
ή όχι η ένδειξη Бурґравіато
Еківалент: ή дель Альто Адідже Зюдтіроль ή
Зюдтролер Буґрафлер
Ансоніка Коста дель Арджентаріо

Aprilia

Апріліа

Arborea

Арбореа

Arcole

Арколе

Assisi

Ассізі

Asti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
«spumante» ή προηγείται η ένδειξη
«Moscato»

Асті, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη «spumante» ή
προηγείται η ένδειξη «Москато»
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Atina

Атіна

Aversa

Аверса

Bagnoli di Sopra

Баньолі ді Сопра
Ισοδύναμη ένδειξη: Баньолі

Ισοδύναμη ένδειξη: Bagnoli
Barbaresco

Барбареско

Barbera d’Alba

Барбера д’Альба

Barbera d'Asti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Colli Astiani o Astiano

Барбера д’Асті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коллі
Астіані “чи” Астіано

Barbera d'Asti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Nizza

Барбера д’Асті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ніцца

Barbera d'Asti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Tinella

Барбера д’Асті ακολουθεί ή όχι η
ένδειξηТінелла

Barbera del Monferrato

Барбера дель Монферрато

Barbera del Monferrato Superiore

Барбера дель Монферрато Суперіоре

Barco Reale di Carmignano

Барко Реале ді Карміньяно
Ισοδύναμη ένδειξη: Розато ді Карміньяно/Він
санто ді Карміньяно/Він санто ді Карміньяно
оккьо ді перніче

Ισοδύναμη ένδειξη: Rosato di
Carmignano / Vin santo di Carmignano /
Vin Santo di Carmignano occhio di
pernice
Bardolino

Бардоліно

Bardolino Superiore

Бардоліно Суперіоре

Barolo

Бароло

Bianchello del Metauro

Б’янкелло дель Метауро
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Bianco Capena

Б’янко Капена

Bianco dell'Empolese

Б’янко дель Емполезе

Bianco della Valdinievole

Б’янко делла Вальдіньєволе

Bianco di Custoza

Б’янко ді Кустоза
Ισοδύναμη ένδειξη:Кустоза

Ισοδύναμη ένδειξη: Custoza
Bianco di Pitigliano

Б’янко ді Пітільяно

Bianco Pisano di San Torpè

Б’янко Пізано ді Сан Торпе

Biferno

Біферно

Bivongi

Бівонджі

Boca

Бока

Bolgheri, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Sassicaia

Больґері ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сассікайя

Bosco Eliceo

Боско Елічео

Botticino

Боттічіно

Brachetto d'Acqui

Бракетто д’Акві
Ισοδύναμη ένδειξη: Акві

Ισοδύναμη ένδειξη: Acqui
Bramaterra

Браматерра

Breganze

Бреганце

Brindisi

Бріндізі

Brunello di Montalcino

Брунелло ді Монтальчіно
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Cacc'e' mmitte di Lucera

Качче ммітте ді Лучера

Cagnina di Romagna

Каніна ді Романья

Campi Flegrei

Кампі Флегреі

Campidano di Terralba

Кампідано ді Терральба
Ισοδύναμη ένδειξη: Терральба

Ισοδύναμη ένδειξη: Terralba
Canavese

Канавезе

Candia dei Colli Apuani

Кандія деі Коллі Апуані

Cannonau di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Capo Ferrato

Каннонау ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Капо Феррато

Cannonau di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Jerzu

Каннонау ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Йерцу

Cannonau di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Oliena / Nepente di Oliena

Каннонау ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Олієна /Непенте ді Олієна

Capalbio

Капальбіо

Capri

Капрі

Capriano del Colle

Капріано дель Колле

Carema

Карема

Carignano del Sulcis

Каріньяно дель Сульчіс

Carmignano

Карміньяно

Carso

Карсо
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Castel del Monte

Кастель дель Монте

Castel San Lorenzo

Кастель Сан Лоренцо

Casteller

Кастеллер

Castelli Romani

Кастеллі Романі

Cellatica

Челлатіка

Cerasuolo di Vittoria

Черасуоло ді Вітторіа

Cerveteri

Черветері

Cesanese del Piglio

Чезанезе дель Пільйо
Ισοδύναμη ένδειξη: Пільйо

Ισοδύναμη ένδειξη: Piglio
Cesanese di Affile

Чезанезе ді Аффіле
Ισοδύναμη ένδειξη: Аффіле

Ισοδύναμη ένδειξη: Affile
Cesanese di Olevano Romano

Чезанезе ді Олевано Романо
Ισοδύναμη ένδειξη: Олевано Романо

Ισοδύναμη ένδειξη: Olevano Romano
Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Colli
Aretini

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коллі Аретіні

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Colli
Fiorentini

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коллі
Фьорентіні

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Colli
Senesi

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коллі Сенезі

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Colline Pisane

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Колліне
Пізане
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Montalbano

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Монтальбано

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Montespertoli

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Монтеспертолі

Chianti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Rufina

К’янті ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Руфіна

Chianti Classico

К’янті Классіко

Cilento

Чіленто

Cinque Terre, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Costa da Posa

Чінкве Терре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коста
да Поза
Ισοδύναμη ένδειξη: Чінкве Терре Шаккетра

Ισοδύναμη ένδειξη: Cinque Terre
Sciacchetrà
Cinque Terre, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Costa de Campu

Чінкве Терре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коста
де Кампу
Ισοδύναμη ένδειξη: Чінкве Терре Шаккетра

Ισοδύναμη ένδειξη: Cinque Terre
Sciacchetrà
Cinque Terre, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Costa de Sera

Чінкве Терре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коста
де Сера
Ισοδύναμη ένδειξη: Чінкве Терре Шаккетра

Ισοδύναμη ένδειξη: Cinque Terre
Sciacchetrà
Circeo

Чірчео

Cirò

Чіро

Cisterna d'Asti

Чістерна д’Асті

Colli Albani

Коллі Альбані

Colli Altotiberini

Коллі Альтотіберіні

Colli Amerini

Коллі Амеріні
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Colli Berici

Коллі Берічі

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Colline di Oliveto

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Колліне ді Олівєто

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Colline di Riosto

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Колліне ді Ріосто

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Colline Marconiane

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Колліне Марконьяне

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Monte San Pietro

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Монте Сан П’єтро

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Serravalle

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Серравалле

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Terre di Montebudello

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Терре ді Монтебуделло

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Zola Predosa

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Дзола Предоза

Colli Bolognesi, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Коллі Болоньєзі ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Colli Bolognesi Classico - Pignoletto

Коллі Болоньєзі Классіко – Піньолетто

Colli d'Imola

Коллі д’Імола

Colli del Trasimeno

Коллі дель Тразімено
Ισοδύναμη ένδειξη: Тразімено

Ισοδύναμη ένδειξη: Trasimeno
Colli dell'Etruria Centrale

Коллі дель Етрурія Чентрале

Colli della Sabina

Коллі делла Сабіна
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Colli di Conegliano, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Fregona

Коллі ді Конельяно ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Фрегона

Colli di Conegliano, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Refrontolo

Коллі ді Конельяно ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Рефронтоло

Colli di Faenza

Коллі ді Фаенца

Colli di Luni

Коллі ді Луні

Colli di Parma

Коллі ді Парма

Colli di Rimini

Коллі ді Ріміні

Colli di Scandiano e di Canossa

Коллі ді Скандьяно е ді Каносса

Colli Etruschi Viterbesi

Коллі Етрускі Вітербезі

Colli Euganei

Коллі Еуганеі

Colli Lanuvini

Коллі Ланувіні

Colli Maceratesi

Коллі Мачератезі

Colli Martani

Коллі Мартані

Colli Orientali del Friuli, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Cialla

Коллі Орієнталі дель Фріулі ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Чялла

Colli Orientali del Friuli, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Rosazzo

Коллі Орієнталі дель Фріулі ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Розаццо

Colli Orientali del Friuli, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Schiopettino di Prepotto

Коллі Орієнталі дель Фріулі ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Скьопеттіно ді Препотто

Colli Orientali del Friuli Picolit,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Cialla

Коллі Орієнталі дель Фріулі Піколіт ακολουθεί
ή όχι η ένδειξη Чіалла
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Colli Perugini

Коллі Перуджіні

Colli Pesaresi, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Focara

Коллі Пезарезі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Focara
Фокара

Colli Pesaresi, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Roncaglia

Коллі Пезарезі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ронкалья

Colli Piacentini, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Gutturnio

Коллі П’ячентіні ακολουθεί ή όχι η ένδειξηb y
Гуттурніо

Colli Piacentini, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Monterosso Val d'Arda

Коллі П’ячентіні ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Монтероссо Валь д’Арда

Colli Piacentini, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Val Trebbia

Коллі П’ячентіні ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валь Треб’я

Colli Piacentini, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Valnure

Коллі П’ячентіні ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Вальнуре

Colli Piacentini, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Vigoleno

Коллі П’ячентіні ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Віґолено

Colli Romagna centrale

Коллі Романья чентрале

Colli Tortonesi

Коллі Тортонезі

Collina Torinese

Колліна Торінезе

Colline di Levanto

Колліне ді Леванто

Colline Joniche Tarantine

Колліне йоніке Таратіне

Colline Lucchesi

Колліне Луккезі

Colline Novaresi

Колліне Новарезі

Colline Saluzzesi

Колліне Салуццезі
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Collio Goriziano

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Кольйо Горіціано Ισοδύναμη ένδειξη : Кольйо

Ισοδύναμη ένδειξη: Collio
Conegliano - Valdobbiadene ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Cartizze
Ισοδύναμη ένδειξη: Conegliano «ή»
Valdobbiadene

Конельяно – Вальдоб’ядене ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Картіцце
Ισοδύναμη ένδειξη: Конельяно або
Вальдоб’ядене

Cònero

Конеро

Contea di Sclafani

Контеа ді Склафані

Contessa Entellina

Контесса Ентелліна

Controguerra

Контроґуерра

Copertino

Копертіно

Cori

Корі

Cortese dell'Alto Monferrato

Кортезе дель Альто Монферрато

Corti Benedettine del Padovano

Корті Бенедеттіне дель Падовано

Cortona

Кортона

Costa d'Amalfi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Furore

Коста д’Амальфі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Фуроре

Costa d'Amalfi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ravello

Коста д’Амальфі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Равелло

Costa d'Amalfi, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Tramonti

Коста д’Амальфі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Трамонті

Coste della Sesia

Косте делла Сезія
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Curtefranca

Куртефранка

Delia Nivolelli

Деліа Ніволеллі

Dolcetto d'Acqui

Дольчетто д’Акві

Dolcetto d’Alba

Дольчетто д’Альба

Dolcetto d'Asti

Дольчетто д’Асті

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Дольчетто делле Ланге Монрегалезі

Dolcetto di Diano d'Alba

Дольчетто ді Діано д’Альба
Ισοδύναμη ένδειξη: Діано д’Альба

Ισοδύναμη ένδειξη: Diano d'Alba
Dolcetto di Dogliani

Дольчетто ді Дольяні

Dolcetto di Dogliani Superiore

Дольчетто ді Дольяні Суперіоре
Ισοδύναμη ένδειξη: Дольяні

Ισοδύναμη ένδειξη: Dogliani
Dolcetto di Ovada

Дольчетто ді Овада
Ισοδύναμη ένδειξη: Дольчетто д’ Овада

Ισοδύναμη ένδειξη: Dolcetto d'Ovada
Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada

Дольчетто ді Овада Суперіоре о Овада

Donnici

Доннічі

Elba

Eльба

Eloro, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Pachino

Eлоро ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Пакіно

Erbaluce di Caluso

Ербалуче ді Калузо
Ισοδύναμη ένδειξη: Калузо

Ισοδύναμη ένδειξη: Caluso
Erice

Еріче
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Esino

Езіно

Est!Est!!Est!!! di Montefiascone

Eст!Eст!!Eст!!! ді Монтеф’ясконе

Etna

Етна

Falerio dei Colli Ascolani

Фалеріо деі Коллі Асколані
Ισοδύναμη ένδειξη:

Ισοδύναμη ένδειξη: Falerio
Falerno del Massico

Фалерно дель Массіко

Fara

Фара

Faro

Фаро

Fiano di Avellino

Ф’яно ді Авелліно

Franciacorta

Франчіакорта

Frascati

Фраскаті

Freisa d'Asti

Фрейза д’Асті

Freisa di Chieri

Фрейза ді Кьєрі

Friuli Annia

Фріулі Аннья

Friuli Aquileia

Фріулі Аквілея

Friuli Grave

Фріулі Граве

Friuli Isonzo

Фріулі Ізонцо
Ισοδύναμη ένδειξη: Ізонцо дель Фріулі

Ισοδύναμη ένδειξη: Isonzo del Friuli
Friuli Latisana

Фріулі Латізана
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Gabiano

Ґаб’яно

Galatina

Ґалатіна

Galluccio

Ґаллюччо

Gambellara

Ґамбеллара

Garda

Ґарда

Garda Colli Mantovani

Ґарда Коллі Мантовані

Gattinara

Ґаттінара

Gavi

Ґаві
Ισοδύναμη ένδειξη: Кортезе ді Ґаві

Ισοδύναμη ένδειξη: Cortese di Gavi
Genazzano

Дженаццано

Ghemme

Ґемме

Gioia del Colle

Джіойя дель Колле

Girò di Cagliari

Джіро ді Кальярі

Golfo del Tigullio

Ґольфо дель Тіґулліо

Gravina

Ґравіна

Greco di Bianco

Ґреко ді Б’янко

Greco di Tufo

Ґреко ді Туфо

Grignolino d'Asti

Ґріньоліно д’Асті

Grignolino del Monferrato Casalese

Ґріньоліно дель Монферрато Казалезе
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Guardia Sanframondi

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Ґвардія Санфрамонді
Ισοδύναμη ένδειξη: Ґвардіоло

Ισοδύναμη ένδειξη: Guardiolo
I Terreni di San Severino

І Террені ді Сан Северіно

Irpinia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Campi
Taurasini

Ірпінія ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кампі
Тауразіні

Ischia

Іскья

Lacrima di Morro

Лакріма ді Морро
Ισοδύναμη ένδειξη: Лакріма ді Морро д’Альба

Ισοδύναμη ένδειξη: Lacrima di Morro
d'Alba
Lago di Caldaro
Ισοδύναμη ένδειξη: Caldaro / Kalterer /
Kalterersee

Лаґо ді Кальдаро
Ισοδύναμη ένδειξη: Кальдаро /Кальтерер /
Кальтерерзее

Lago di Corbara

Лаґо ді Корбара

Lambrusco di Sorbara

Ламбруско ді Сорбара

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Ламбруско Ґраспаросса ді Кастельветро

Lambrusco Mantovano, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Oltre Po Mantovano

Ламбруско Мантовано ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ольтре По Мантовано

Lambrusco Mantovano, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Viadanese-Sabbionetano

Ламбруско Мантовано ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη В’яданезе Саббйонетано

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Ламбруско Саламіно ді Санта Кроче

Lamezia

Ламеціа

Langhe

Ланґе

Lessona

Лессона
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Leverano

Леверано

Lison-Pramaggiore

Лізон-Прамаджіоре

Lizzano

Лідцано

Loazzolo

Лоадцоло

Locorotondo

Локоротондо

Lugana

Луґана

Malvasia delle Lipari

Мальвазія делле Ліпарі

Malvasia di Bosa

Мальвазія ді Боза

Malvasia di Cagliari

Мальвазія ді Кальярі

Malvasia di Casorzo d'Asti

Мальвазія ді Казорцо д’Асті
Ισοδύναμη ένδειξη: Козорцо / Мальвазія ді
Козорцо

Ισοδύναμη ένδειξη: Cosorzo / Malvasia
di Cosorzo
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Мальвазія ді Кастельнуово Дон Боско

Mamertino di Milazzo
Ισοδύναμη ένδειξη: Mamertino

Мамертіно ді Мілаццо
Ισοδύναμη ένδειξη: Мамертіно

Mandrolisai

Мандролізай

Marino

Маріно

Οίνος Marsala

Марсала

Martina

Мартіна
Ισοδύναμη ένδειξη: Мартіна Франка

Ισοδύναμη ένδειξη: Martina Franca
Matino

Матіно
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Melissa

Мелісса

Menfi, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Bonera

Менфі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бонера

Menfi, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Feudo
dei Fiori

Менфі ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Феудо деі
Фьорі

Merlara

Мерлара

Molise

Молізе
Ισοδύναμη ένδειξη:дель Молізе

Ισοδύναμη ένδειξη: del Molise
Monferrato, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Casalese

Монферрато ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Казалезе

Monica di Cagliari

Моніка ді Кальярі

Monica di Sardegna

Моніка ді Сарденья

Monreale

Монреале

Montecarlo

Монтекарло

Montecompatri-Colonna

Монтекомпатрі- Колонна
Еквіалент: Монтекомпатрі/ Колонна

Ισοδύναμη ένδειξη: Montecompatri /
Colonna
Montecucco

Монтекукко

Montefalco

Монтефалько

Montefalco Sagrantino

Монтефалько Сагрантіно

Montello e Colli Asolani

Монтелло е Коллі Азолані

Montepulciano d'Abruzzo που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη
Casauria / Terre di Casauria

Монтепульчано д’Абруццо που συνοδεύεται ή
όχι από την ένδειξη Казаурія/Терре ді Казаурія
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Montepulciano d'Abruzzo που
συνοδεύεται ή όχι από την ένδειξη Terre
dei Vestini

Монтепульчано д’Абруццо που συνοδεύεται ή
όχι από την ένδειξη Терре деі Вестіні

Montepulciano d'Abruzzo, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Colline Teramane

Монтепульчано д’Абруццо ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Колліне Терамане

Monteregio di Massa Marittima

Монтереджіо ді Масса Маріттіма

Montescudaio

Монтескудайо

Monti Lessini

Монті Лессіні
Ισοδύναμη ένδειξη: Лессіні

Ισοδύναμη ένδειξη: Lessini
Morellino di Scansano

Морелліно ді Скансано

Moscadello di Montalcino

Москаделло ді Монтальчіно

Moscato di Cagliari

Москато ді Кальярі

Moscato di Pantelleria

Москато ді Пантеллеріа
Ισοδύναμη ένδειξη: Пассіто ді Пантеллеріа /
Пантеллеріа

Ισοδύναμη ένδειξη: Passito di Pantelleria
/ Pantelleria
Moscato di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Gallura

Москато ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ґаллюра

Moscato di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Tempio Pausania

Москато ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Темпіо Паузаніа

Moscato di Sardegna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Tempo

Москато ді Сарденья ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Темпо

Moscato di Siracusa

Москато ді Сіракуза
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Moscato di Sorso-Sennori
Ισοδύναμη ένδειξη: Moscato di Sorso /
Moscato di Sennori

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Москато ді Сорсо-Сеннорі
Ισοδύναμη ένδειξη: Москато ді Сорсо/ Москато
ді Сеннорі

Moscato di Trani

Москато ді Трані

Nardò

Нардо

Nasco di Cagliari

Наско ді Кальярі

Nebiolo d’Alba

Неббіоло д’Альба

Nettuno

Неттуно

Noto

Ното

Nuragus di Cagliari

Нурагус ді Кальярі

Offida

Оффіда

Oltrepò Pavese

Ольтрепо Павезе

Orcia

Орча

Orta Nova

Орта Нова

Orvieto

Орв’єто

Ostuni

Остуні

Pagadebit di Romagna, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Bertinoro

Пагадебіт ді Романья ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Бертіноро

Parrina

Парріна

Penisola Sorrentina, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Gragnano

Пенізола Соррентіна ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ґраньяно
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Penisola Sorrentina, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Lettere

Пенізола Соррентіна ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Леттере

Penisola Sorrentina, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Sorrento

Пенізола Соррентіна ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Сорренто

Pentro di Isernia

Пентро ді Ізернія
квівалент:Пентро

Ισοδύναμη ένδειξη: Pentro
Pergola

Перґола

Piemonte

П’ємонте

Pietraviva

П’єтравіва

Pinerolese

Пінеролезе

Pollino

Полліно

Pomino

Поміно

Pornassio

Порнассіо
Ισοδύναμη ένδειξη:Ормеаско ді Порнассіо

Ισοδύναμη ένδειξη: Ormeasco di
Pornassio
Primitivo di Manduria

Прімітіво ді Мандурія

Ramandolo

Рамандоло

Recioto di Gambellara

Речьото ді Ґамбелляра

Recioto di Soave

Речьото ді Соаве

Reggiano

Реджяно

Reno

Рено
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Riesi

Рієзі

Riviera del Brenta

Рів’єра дель Брента

Riviera del Garda Bresciano

Рів’єра дель Ґарда Брешяно
Ισοδύναμη ένδειξη: Ґарда Брешяно

Ισοδύναμη ένδειξη: Garda Bresciano
Riviera ligure di Ponente, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Albenga / Albengalese

Рів’єра ліґуре ді поненте ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Альбенґа /Альбенґалезе

Riviera ligure di Ponente, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Finale / Finalese

Рів’єра лігуре ді поненте ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Фінале /Фіналезе

Riviera ligure di Ponente, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Riviera dei Fiori

Рів’єра ліґуре ді поненте ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Рів’єра деі Фьорі

Roero

Роеро

Romagna Albana spumante

Романья Альбана спуманте

Rossese di Dolceacqua

Россезе ді Дольчеаква
еківалент: Дольчеаква

Ισοδύναμη ένδειξη: Dolceacqua
Rosso Barletta

Россо Барлетта

Rosso Canosa, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Canusium

Россо Каноза ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Канузіум

Rosso Conero

Россо Конеро

Rosso di Cerignola

Россо ді Черіньола

Rosso di Montalcino

Россо ді Монтальчіно

Rosso di Montepulciano

Россо ді Монтепульчано
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Rosso Orvietano

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Россо Орв’єтано
Ισοδύναμη ένδειξη: Орв’єтано Россо

Ισοδύναμη ένδειξη: Orvietano Rosso
Rosso Piceno

Россо Пічено

Rubino di Cantavenna

Рубіно ді Кантавенна

Ruchè di Castagnole Monferrato

Руке ді Кастаньоле Монферрато

Salaparuta

Салапарута

Salice Salentino

Саліче Салентіно

Sambuca di Sicilia

Самбука ді Січіліа

San Colombano al Lambro

Сан Коломбано аль Ламбро
Ισοδύναμη ένδειξη: Сан Коломбано

Ισοδύναμη ένδειξη: San Colombano
San Gimignano

Сан Джіміньяно

San Ginesio

Сан Джінезіо

San Martino della Battaglia

Сан Мартіно делла Баталлья

San Severo

Сан Северо

San Vito di Luzzi

Сан Віто ді Луцці

Sangiovese di Romagna

Санджіовезе ді Романья

Sannio

Санньо

Sant'Agata de' Goti

Сант Аґата де Ґоті
Ισοδύναμη ένδειξη: Сант Аґата деі Ґоті

Ισοδύναμη ένδειξη: Sant’Agata dei Goti
Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto

Сант Анна ді Ізола Капо Ріццуто

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 86

6857

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Sant'Antimo

Сант Антімо

Santa Margherita di Belice

Санта Маргеріта ді Беліче

Sardegna Semidano, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Mogoro

Сарденья Семідано ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Моґоро

Savuto

Савуто

Scanzo

Сканцо
Ισοδύναμη ένδειξη: Москато ді Сканцо

Ισοδύναμη ένδειξη: Moscato di Scanzo
Scavigna

Скавінья

Sciacca

Шакка

Serrapetrona

Серрапетрона

Sforzato di Valtellina

Сфорцато ді Вальтелліна
Ισοδύναμη ένδειξη: Сфурсат ді Вальтелліна

Ισοδύναμη ένδειξη: Sfursat di Valtellina
Sizzano

Сіццано

Soave, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Colli
Scaligeri

Соаве ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коллі
Скаліджері

Soave Superiore

Соаве Суперіоре

Solopaca

Солопака

Sovana

Сована

Squinzano

Сквінцано

Strevi

Стреві
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Tarquinia

Тарквінія

Taurasi

Тауразі

Teroldego Rotaliano

Терольдего Ротальяно

Terracina

Террачіна
Ισοδύναμη ένδειξη:Москато ді Террачіна

Ισοδύναμη ένδειξη: Moscato di Terracina
Terratico di Bibbona, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Терратіко ді Біббона ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Terre dell'Alta Val d'Agri

Терре дель Альта Валь д’Агрі

Terre di Casole

Терре ді Казоле

Terre Tollesi

Терре Толлезі
Еквілент: Туллюм

Ισοδύναμη ένδειξη: Tullum
Torgiano

Торджано

Torgiano rosso riserva

Торджано россо різерва

Trebbiano d'Abruzzo

Треб’яно д’Абруццо

Trebbiano di Romagna

Треб’яно ді Романья

Trentino, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Isera
/ d'Isera

Трентіно ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ізера /
д’Ізера

Trentino, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Sorni

Трентіно ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ізера /
д’Ізера

Trentino, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ziresi / dei Ziresi

Трентіно ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Цірезі / деі
Цірезі

Trento

Тренто
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Val d'Arbia

Валь д’Арбія

Val di Cornia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Suvereto

Валь ді Корнія ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Суверето

Val Polcèvera, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Coronata

Валь Польчевера ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Короната

Valcalepio

Валькалепіо

Valdadige, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Terra dei Forti

Вальдадідже ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Терра
деі Форті
Ισοδύναμη ένδειξη: Вальдадідже

Ισοδύναμη ένδειξη: Valdadige
Valdadige Terradeiforti

Вальдадідже Террадеіфорті
Ισοδύναμη ένδειξη: Террадеіфорті Вальдадідже

Ισοδύναμη ένδειξη: Terradeiforti
Valdadige
Valdichiana

Вальдікьяна

Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Arnad-Montjovet

Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Арнад-Монжове
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Blanc de Morgex et de la Salle

Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Блан д
Моржо ет де ля Сале
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chambave

Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Шамбав
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
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Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Donnas

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Доннас
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Enfer d'Arvier

Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Анфер
д’Арвiер
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Nus

Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Нус
Ισοδύναμη ένδειξη: Валле д’Аосте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valle d'Aosta, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Torrette

Валле д’Аоста ακολουθεί ή όχι η Торретте

Ισοδύναμη ένδειξη: Vallée d'Aoste
Valpolicella ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Valpantena

Вальполічелла ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Вальпантена

Valsusa

Вальсуза

Valtellina Superiore, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Grumello

Вальтелліна Суперіоре ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ґрумелльо

Valtellina Superiore, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Inferno

Вальтелліна Суперіоре ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Інферно

Valtellina Superiore, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Maroggia

Вальтелліна Суперіоре ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Мароджа

Valtellina Superiore, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Sassella

Вальтелліна Суперіоре ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Сасселла

Valtellina Superiore, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Valgella

Вальтелліна Суперіоре ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Вальджелла
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Velletri

Веллетрі

Verbicaro

Вербікаро

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Вердіккьо деі Кастеллі ді Йезі

Verdicchio di Matelica

Вердіккьо ді Мателіка

Verduno Pelaverga

Вердуно Пелаверґа
Ισοδύναμη ένδειξη: Вердуно

Ισοδύναμη ένδειξη: Verduno
Vermentino di Gallura

Верментіно ді Ґаллура

Vermentino di Sardegna

Верментіно ді Сарденья

Vernaccia di Oristano

Верначчя ді Орістано

Vernaccia di San Gimignano

Верначчя ді Сан Джіміньяно

Vernaccia di Serrapetrona

Верначчя ді Серрапетрона

Vesuvio

Везувіо

Vicenza

Віченца

Vignanello

Віньянелло

Vin Santo del Chianti

Він Санто дель К’янті

Vin Santo del Chianti Classico

Він Санто дель К’янті Классіко

Vin Santo di Montepulciano

Він Санто ді Мотепульчано

Vini del Piave

Віні дель П’яве

Ισοδύναμη ένδειξη: Piave

Ισοδύναμη ένδειξη: П’яве
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Vino Nobile di Montepulciano

Віно Нобіле ді Монтепульчано

Vittoria

Вітторіа

Zagarolo

Цагароло

Allerona

Аллерона

Alta Valle della Greve

Альта Валле делла Греве

Alto Livenza

Альто Лівенца

Alto Mincio

Альто Мінчіо

Alto Tirino

Альто Тіріно

Arghillà

Арґілла

Barbagia

Барбаджя

Basilicata

Базіліката

Benaco bresciano

Бенако брешіано

Beneventano

Беневентано

Bergamasca

Бергамаска

Bettona

Беттона

Bianco del Sillaro

Біанко дель Сілларо
Ισοδύναμη ένδειξη: Сілларо

Ισοδύναμη ένδειξη: Sillaro
Bianco di Castelfranco Emilia

Біянко ді Кастельфранко Емілія

Calabria

Калабриа

Camarro

Камарро
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Campania

Кампанія

Cannara

Каннара

Civitella d'Agliano

Чівітелла д’Альяно

Colli Aprutini

Коллі Апрутіні

Colli Cimini

Коллі Чіміні

Colli del Limbara

Коллі дель Лімбара

Colli del Sangro

Коллі дель Санґро

Colli della Toscana centrale

Коллі делла Тоскана чентрале

Colli di Salerno

Коллі ді Салерно

Colli Trevigiani

Коллі Тревіджяні

Collina del Milanese

Колліна дель Міланезе

Colline di Genovesato

Колліне ді Дженовезато

Colline Frentane

Колліне Френтане

Colline Pescaresi

Колліне Пескарезі

Colline Savonesi

Колліне Савонезі

Colline Teatine

Колліне Театіне

Condoleo

Кондолео

Conselvano

Консельвано

Costa Viola

Коста Віоля

Daunia

Даунія
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Дель Вастезе
Ισοδύναμη ένδειξη: Гістоніум

Del Vastese
Ισοδύναμη ένδειξη: Histonium
Delle Venezie

Делле Венеціє

Dugenta

Дуджента

Emilia

Емілія
Ισοδύναμη ένδειξη: Дель Емілія

Ισοδύναμη ένδειξη: Dell'Emilia
Epomeo

Епомео

Esaro

Езаро

Fontanarossa di Cerda

Фонтанаросса ді Черда

Forlì

Форлі

Fortana del Taro

Фортана дель Таро

Frusinate

Фрузінате
Еківалент: дель Фрузінате

Ισοδύναμη ένδειξη: del Frusinate
Golfo dei Poeti La Spezia

Гольфо деі Поеті Ла Спеціа
Еківалент: Гольфо деі Поеті

Ισοδύναμη ένδειξη: Golfo dei Poeti
Grottino di Roccanova

Гроттіно ді Рокканова

Isola dei Nuraghi

Ізола деі Нураґі

Lazio

Лаціо

Lipuda

Ліпуда

Locride

Локріде

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 94

6865

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Marca Trevigiana

Марка Тревіджіана

Marche

Марке

Maremma Toscana

Маремма Тоскана

Marmilla

Мармілла

Mitterberg tra Cauria e Tel

Міттерберг тра Кауріа е Тел

Ισοδύναμη ένδειξη: Mitterberg /
Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena
Ισοδύναμη ένδειξη: Ισοδύναμος όρος:
Provincia di Modena / di Modena

Ισοδύναμη ένδειξη: Міттерберг /Міттерберг
цвішен Гфрілл унд Толл
Модена
Ισοδύναμη ένδειξη: Провінчіа ді Модена/Ді
Модена

Montecastelli

Монтекастеллі

Montenetto di Brescia

Монтенетто ді Брешя

Murgia

Мурджіа

Narni

Нарні

Nurra

Нурра

Ogliastra

Ольястра

Osco

Оско
Ισοδύναμη ένδειξη: Терре дельї Оші

Ισοδύναμη ένδειξη: Terre degli Osci
Paestum

Пестум

Palizzi

Паліцці

Parteolla

Партеолла
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Pellaro

Пелларо

Planargia

Планарджіа

Pompeiano

Помпейано

Provincia di Mantova

Провінчіа ді Мантова

Provincia di Nuoro

Провінчіа ді Нуоро

Provincia di Pavia

Провінчіа ді Павіа

Provincia di Verona

Провінчіа ді Верона
Ισοδύναμη ένδειξη: Веронезе

Ισοδύναμη ένδειξη: Veronese
Puglia

Пулья

Quistello

Квістелло

Ravenna

Равенна

Roccamonfina

Роккамонфіна

Romangia

Романджіа

Ronchi di Brescia

Ронкі ді Брешіа

Ronchi Varesini

Ронкі Варезіні

Rotae

Роте

Rubicone

Рубіконе

Sabbioneta

Саббйонета

Salemi

Салемі

Salento

Саленто
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Salina

Саліна

Scilla

Шілля

Sebino

Себіно

Sibiola

Сібіола

Sicilia

Січілія

Spello

Спелло

Tarantino

Тарантіно

Terrazze Retiche di Sondrio

Террацце Ретіке ді Сондріо

Terre Aquilane

Терре Аквілане
Ισοδύναμη ένδειξη: Терре дель Аквіла

Ισοδύναμη ένδειξη: Terre dell'Aquila
Terre del Volturno

Терре дель Вольтурно

Terre di Chieti

Терре ді К’єті

Terre di Veleja

Терре ді Велея

Terre Lariane

Терре Ларіане

Tharros

Таррос

Toscano

Тоскано

Ισοδύναμη ένδειξη: Τοσκάνη
Ισοδύναμη ένδειξη: Тоскана
Trexenta

Трексента

Umbria

Умбрія
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Val di Magra

Валь ді Маґра

Val di Neto

Валь ді Нето

Val Tidone

Валь Тідоне

Valcamonica

Валькамоніка

Valdamato

Вальдамато

Vallagarina

Валлаґаріна

Valle Belice

Валле Беліче

Valle d'Itria

Валле д’Ітрія

Valle del Crati

Валле дель Краті

Valle del Tirso

Валле дель Тірсо

Valle Peligna

Валле Пелінья

Valli di Porto Pino

Валлі ді Порто Піно

Veneto

Венето

Veneto Orientale

Венето Орієнтале

Venezia Giulia

Венеція Джуліа

Vigneti delle Dolomiti

Віньєті делле Доломіті

Ισοδύναμη ένδειξη: Weinberg Dolomiten

Ισοδύναμη ένδειξη Вайнберг Доломітен

Vermouth di Torino

Вермут ді Торіно
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Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτη

Вуні Панаяс – Амбеліті

Ισοδύναμη ένδειξη: Vouni Panayias Ampelitis

Ισοδύναμη ένδειξη: Вуні Панаяс – Амбеліті

Κουμανδαρία

Кумандарія

Ισοδύναμη ένδειξη: Commandaria

Ισοδύναμη ένδειξη: Кумандарія

Κρασοχώρια Λεμεσού, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Αφάμης

Красохор’я Лемесу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Афаміс

Ισοδύναμη ένδειξη: Krasohoria Lemesou,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Afames

Ισοδύναμη ένδειξη: Красохор’я Лемесу
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Афаміс

Κρασοχώρια Λεμεσού, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Λαόνα

Красохор’я Лемесу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Лаона

Ισοδύναμη ένδειξη: Krasohoria Lemesou,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Laona

Ισοδύναμη ένδειξη: Красохор’я Лемесу
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Лаона

Λαόνα Ακάμα

Лаона Акама

Ισοδύναμη ένδειξη: Laona Akama

Ισοδύναμη ένδειξη: Лаона Акама

Πιτσιλιά

Піціля

Ισοδύναμη ένδειξη: Pitsilia

Ισοδύναμη ένδειξη: Піціля

Λάρνακα

Ларнака

Ισοδύναμη ένδειξη: Larnaka

Ισοδύναμη ένδειξη: Ларнака

Λεμεσός

Лемесос

Ισοδύναμη ένδειξη: Lemesos

Ισοδύναμη ένδειξη: Лемесос

Λευκωσία

Лефкосія

Ισοδύναμη ένδειξη: Lefkosia

Ισοδύναμη ένδειξη: Лефкосія

Πάφος

Пафос

Ισοδύναμη ένδειξη: Pafos

Ισοδύναμη ένδειξη: Пафос
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Crémant du Luxemboug

Креман дю Люксембург

Moselle Luxembourgeoise, ακολουθεί η
ένδειξη Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher /
Born / Bous / Burmerange / Canach /
Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen
/ Gostingen / Greiveldingen /
Grevenmacher την οποία ακολουθεί η
ένδειξη Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз ακολουθεί η ένδειξη /
Аан/ Ассель/ БехьКляйнмахер/Борн/Бус/юрмеранж/Канах/Енен/
Еллінґен/Ельвонж/Ерпельдінґен/Ґостінґен/Ґре
вельдінґен/Ґревенмахер/ την οποία ακολουθεί η
ένδειξη Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ακολουθεί η
ένδειξη Lenningen / Machtum / Mertert /
Moersdorf / Mondorf / Niederdonven /
Oberdonven / Oberwormeldingen /
Remich / Rolling / Rosport /
Stadtbredimus την οποία ακολουθεί η
ένδειξη Appellation contrôlée

Мозель Люксембуржуаз ακολουθεί η ένδειξη /
Леннінґен/Махтум/ Мертерт/
Мьорсдорф/Мондорф/Нідердонвен/
Обердонвен/Обервормельдінген/ Реміхь/
Роллінг/ Роспорт/Штадтбредімус την οποία
ακολουθεί η ένδειξη Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ακολουθεί η
ένδειξη Remerschen / Remich / Schengen
/ Schwebsingen / Stadtbredimus /
Trintingen / Wasserbilig / Wellenstein /
Wintringen ή Wormeldingen την οποία
ακολουθεί η ένδειξη Appellation
contrôlée

Мозель Люксембуржуаз ακολουθεί η ένδειξη /
Ремершен/Рєміхь/ Шенґен/ Швебсінґен/
Штадтбредімус/ Трінтінген/ Вассербіліхь/
Веллєнштайн/ Вінтрінген/ Вормельдінген την
οποία ακολουθεί η ένδειξη Appellation contrôlée

Moselle Luxembourgeoise, ακολουθεί η
ονομασία ποικιλίας αμπέλου την οποία
ακολουθεί η ένδειξη Appellation
contrôlée

Мозель Люксембуржуаз ακολουθεί η ονομασία
ποικιλίας αμπέλου την οποία ακολουθεί η
ένδειξη Appellation contrôlée
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Neszmélyi ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, της κοινότητας ή της
τοποθεσίας

Несмель ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, της κοινότητας ή της τοποθεσίας

Badacsonyi, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, της κοινότητας ή της
τοποθεσίας

Бадачонь, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, της κοινότητας ή της τοποθεσίας

Balaton

Балатон

Balaton-felvidék, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Балатон-фелвідек, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Balatonboglár, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Балатонбоґлар, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Balatonfüred-Csopak, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Балатонфюред-Чопак, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Bükk, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Бюккі, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Csongrád, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Чонґрад, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας
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Debrői Hárslevelű

Дебрёі харшлевелю

Duna

Дуна

Etyek-Buda, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Етьек-Буда, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Hajós-Baja, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Хайош-Бая, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Izsáki Arany Sárfehér

Іжакі Арань Шарфехер

Kunság, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Куншаг, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Mátra, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Матра, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Mór, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Мор, ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής,
του δήμου ή της τοποθεσίας

Nagy-Somló, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Надь-Шомло, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Pannonhalma, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής, του δήμου ή της
τοποθεσίας

Паннонхалмa, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Pécs, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Печ, ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής,
του δήμου ή της τοποθεσίας

Somlói

Шомлоі

Somlói Arany

Шомлоі Арань

Somlói Nászéjszakák bora

Шомлоі Насейсакак Бора

Sopron, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Шопрон, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Szekszárd, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Сексард, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας
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Tokaj, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Токай, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Tolna, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Толна, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Villány, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Віллань, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Villányi védett eredetű classicus

Вілланї вeдетт ередетю классікуш

Zala, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Зала, ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής,
του δήμου ή της τοποθεσίας

Eger

Еґер

Egerszóláti Olaszrizling

Еґерсолаті Оласрізлінг

Káli

Калі

Neszmély

Несмeль

Pannon

Паннон

Tihany

Тіхань

Alföldi, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Алфьолді, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Balatonmelléki, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Балатонмеллeкі, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής, του δήμου ή της τοποθεσίας

Dél-alföldi

Дел-Алфьолді

Dél-dunántúli

Дел-дунантулі

Duna melléki

Дуна меллeкі

Duna-Tisza-közi

Дуна-Тіса кьозі

Dunántúli

Дунантулі

Észak-dunántúli

Есак-Дунантулі

Felső-magyarországi

Фелшьо-мад'ярорсаґі

Nyugat-Dunántúl

Нюгaт-Дунантулі

Tisza melléki

Тіса меллeкі

Tisza völgyi

Тіса вьолді

Zempléni

Земплeні
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Gozo

Ґоузо

Μάλτα

Мальта

Maltese Islands

Молтіз Айлендс

Drenthe

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Flevoland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Friesland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Gelderland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Groningen

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Limburg

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Noord Brabant

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Noord Holland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Overijssel

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Utrecht

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Zeeland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση

Zuid Holland

Δεν απαιτείται προστασία στην πρώτη αυτή φάση
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Burgenland, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Бурґенланд ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Carnuntum, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Карнунтум ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Donauland ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Донауланд ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Kamptal, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Кампталь, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Kärnten, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Кернтен ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Kremstal, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Кремсталь ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Mittelburgenland, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Міттельбурґенланд ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Neusiedlersee, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Нойзідлерзее ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Neusiedlersee-Hügelland, ακολουθεί ή
όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Нойзідлерзее -Хюґельланд ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Niederösterreich, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Нідерьостеррайх ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Oberösterreich, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Оберьостеррайх ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Salzburg, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Зальцбурґ ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Steiermark ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Штайермарк ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
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Süd-Oststeiermark, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Зюд-Остштайермарк ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Südburgenland, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Зюдбурґенланд ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Südsteiermark, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Зюдштайермарк , ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Thermenregion, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Терменреґіон ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Tirol, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Тіроль ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Traisental, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Трайзенталь ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Vorarlberg, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Форарльберґ ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Wachau, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Вахау ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Weinviertel, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Вайнфіртель ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Weststeiermark, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Вестштайермарк ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Wien, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Віін ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Bergland

Берґланд

Steierland

Штайерланд

Weinland

Вайнланд

Wien

Віін
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Alenquer

Аленкер

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Borba

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Борба

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Évora

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Евура

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Granja-Amareleja

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη ГранжаАмарележа

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Moura

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Моура

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Portalegre

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Порталегри

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Redondo

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Редонду

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Reguengos

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Регенгуш

Alentejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vidigueira

Алентежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Відігейра

Arruda

Арруда

Bairrada

Байррада

Beira Interior, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Castelo Rodrigo

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Каштелу Родрігу

Beira Interior, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Cova da Beira

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Кова да Бейра

Beira Interior, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Pinhel

Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Піньел

Biscoitos

Бішкоітуш

Bucelas

Буселаш

Carcavelos

Каркавелуш

Colares

Кулариш

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Alva

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Алва

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Besteiros

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бештайруш

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Castendo

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Каштенду
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Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Serra da
Estrela

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Серра да
Ештрела

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Silgueiros

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сілґайруш

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Terras de
Azurara

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Терраш ди
Азурара

Dão, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Terras de
Senhorim

Дау ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Терраш ди
Синьорін

Dão Nobre

Дау Нобри

Douro, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Baixo
Corgo

Дору ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сіма Коргу
Ισοδύναμη ένδειξη: Віню ду Дору

Ισοδύναμη ένδειξη: Moscatel do Douro.
Douro, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Cima
Corgo

Doру ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Doру Суперіор
Ισοδύναμη ένδειξη: Віню ду Дору

Ισοδύναμη ένδειξη: Moscatel do Douro.
Douro, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Douro
Superior

Doру ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Doру Суперіор
Ισοδύναμη ένδειξη: Віно ду Дору

Ισοδύναμη ένδειξη: Moscatel do Douro.
Encostas d’Aire, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Alcobaça

Енкошташ д'Аіри ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Алкубаса

Encostas d’Aire, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ourém

Енкошташ д’Aйре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Oурань

Graciosa

Грасіоза

Lafões

Лафоіш

Lagoa

Лагуа

Lagos

Лагуш

Madeirense

Мадейренси
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Madera
Ισοδύναμη ένδειξη: Madeira / Vinho da
Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine
/ Vin de Madère / Vino di Madera /
Madeira Wijn

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες
Ισοδύναμη ένδειξη: Мадейра / Віню да
Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра Уайн /
Ван де Мадер / Віно ді Мадера / Мадейра Віін

Moscatel de Setúbal

Мушкател д Сетубал

Moscatel do Douro

Мошкател ду Дору

Óbidos

Обідуш

Πόρτο

Опорту

Ισοδύναμη ένδειξη: Porto / Vinho do
Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine /
Portwein / Portvin / Portwijn

Ισοδύναμος όρος: Порто / Віню ду Порту / Ван
де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн /
Портван / Портвіін

Palmela

Палмела

Pico

Піку

Portimão

Портімао

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Almeirim

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Алмейрінь

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Cartaxo

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Карташу

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chamusca

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шамушка

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Coruche

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коруши

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Santarém

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сантарень

Ribatejo, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Tomar

Рібатежу ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Томар

Setúbal

Сетубал

Setúbal Roxo

Сетубал Рошу

Tavira

Тавіра
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Távora-Varosa

Тавра-Вароза

Torres Vedras

Ториш Ведраш

Trás-os-Montes, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Chaves

Траш-уж-Монтиш ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Шавиш

Trás-os-Montes, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Planalto Mirandês

Траш-уж-Монтиш ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Планалту Мірандеш

Trás-os-Montes, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Valpaços

Траш-уж-Монтиш ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валпасуш

Vinho do Douro, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Baixo Corgo

Віню ду Дору ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Байшу
Коргу Equivalent term: Дору

Ισοδύναμη ένδειξη: Douro
Vinho do Douro, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Cima Corgo

Віню ду Дору ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сіма
Корґу

Ισοδύναμη ένδειξη: Douro

Ισοδύναμη ένδειξη: Дору

Vinho do Douro, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Douro Superior

Віню ду Дору ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Дору
Суперіор

Ισοδύναμη ένδειξη: Douro

Ισοδύναμη ένδειξη: Дору

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Amarante

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Амаранти

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ave

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ави

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Baião

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Байао

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Basto

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Башту

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Cávado

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Каваду

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Lima

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ліма

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Monção e Melgaço

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Монсао і
Мелґасу
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Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Paiva

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Пайва

Vinho Verde, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Sousa

Віню Верде ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Соза

Vinho Verde Alvarinho

Віню Верде Алваріню

Vinho Verde Alvarinho Espumante

Віню Верде Алваріню Шпуманте

Lisboa, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Alta
Estremadura

Лішбоа ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Алта
Ештремадура

Lisboa, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Estremadura

Лішбоа ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Алта
Ештремадура

Tejo

Тежу

Vinho Espumante Beiras, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Beira Alta

Віню Шпуманте Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Бейра Алта

Vinho Espumante Beiras, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Beira Litoral

Віню Шпуманте Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Бейра Літурал

Vinho Espumante Beiras, ακολουθεί ή όχι
η ένδειξη Terras de Sicó

Віню Шпуманте Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Терраш ди Сіко

Vinho Licoroso Algarve

Віню лікурозу Алґарв

Vinho Regional Açores

Віню режіонал Асориш

Vinho Regional Alentejano

Віню режіонал Алентежану

Vinho Regional Algarve

Віню режіонал Алґгарв

Vinho Regional Beiras, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Beira Alta

Віню режіонал Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Бейра Алта

Vinho Regional Beiras, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Beira Litoral

Віню режіонал Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Бейра Літурал

Vinho Regional Beiras, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Terras de Sicó

Віню режіонал Бейраш ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Терраш ди Сіко

Vinho Regional Duriense

Віню режіонал Дурієнси

Vinho Regional Minho

Віню режіонал Міню
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Vinho Regional Terras do Sado

Віню режіонал Терраш ду Саду

Vinho Regional Terras Madeirenses

Віню режіонал Терраш Мадейренсеш

Vinho Regional Transmontano

Віню режіонал Транжмонтану

Aiud, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Аюд, ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής

Alba Iulia, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Алба Юлія, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Babadag, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Бабадаґ, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Banat, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Dealurile Tirolului

Банат, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Дялюріле
Тіролюлюй

Banat, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Moldova Nouă

Банат, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мольдова
Ноуа

Banat, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Silagiu

Банат , ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сіляджю

Banu Mărăcine, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Бану Меречіне, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Bohotin, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Бохотін, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Cernătești - Podgoria ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Чернатешть-Подгорія, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Coteşti, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Котешть, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Cotnari

Котнарь

Crișana ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Biharia

Крішана, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Біхарія

Crișana ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Diosig

Крішана, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Діосіґ

Crișana, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Șimleu Silvaniei

Крішана, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шімлеу
Сілванієй
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Dealu Bujorului, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Деалю Бужорулюй, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής

Dealu Mare, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Boldești

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Болдешть

Dealu Mare ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Breaza

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Болдешть

Dealu Mare, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ceptura

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Чептура

Dealu Mare ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Merei

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Мерей

Dealu Mare, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Tohani

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Тохань

Dealu Mare ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Urlați

Деалю Маре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Урлаць

Dealu Mare, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Valea Călugărească

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валеа
Келюгараска

Dealu Mare ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Zorești

Деалю Маре, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Зорешть

Drăgăşani, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Драґашань, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Huși ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vutcani

Хушь, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вуткань

Iana, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Яна, ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής

Iași ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Bucium

Яшь, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бучум

Iași ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Copou

Яшь, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Копоу

Iași ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Uricani

Яшь, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Урікань

Lechinţa ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Лекінца, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Mehedinți ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Corcova

Мегедінць, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Коркова
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Mehedinți, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Golul Drâncei

Мегедінць, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Голюль
Дрнчей

Mehedinți, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη:

Мегедінць, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Оревіца

Mehedinți ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Severin

Мегедінць, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Северін

Mehedinți ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Vânju Mare

Мегедінць, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Винжу
Маре

Miniş ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Мініш ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Murfatlar, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Cernavodă

Мурфатляр, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Чернавода

Murfatlar, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Medgidia

Мурфетляр, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Меджідія

Nicorești ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Нікорешть, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Odobești ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Одобешть, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Oltina, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Ольтіна, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Panciu, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Панчу, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Pietroasa, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Пієтроаса, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Recaș ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Рекаш, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Sâmburești ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Симбурешть, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Sarica Niculițel, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Tulcea

Саріка Нікуліцель, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Тульча

Sebeș - Apold ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής

Себеш - Апольд, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής
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Segarcea, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Сеґарча, ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής

Ştefăneşti, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Costeşti

Штефенешть, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Костешть

Târnave, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Blaj

Тирнаве, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Бляж

Târnave, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Jidvei

Тирнаве, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Жідвей

Târnave, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Mediaș

Тирнаве, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Медіаш

Colinele Dobrogei, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Колінелє Доброджей, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής

Dealurile Crișanei, ακολουθεί ή όχι το
όνομα της υποπεριοχής

Деалюріле Крішаней, ακολουθεί ή όχι το όνομα
της υποπεριοχής

Dealurile Moldovei, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Dealurile Covurluiului

Деалюріле Молдовей, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Деалюріле Ковурлююлюй

Dealurile Moldovei ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Dealurile Hârlăului

Деалюріле Молдовей, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Деалюріле Хирлеулюй

Dealurile Moldovei ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Dealurile Hușilor

Деалюріле Молдовей , ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Деалюріле Хушілор

Dealurile Moldovei ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Dealurile Tutovei

Деалюріле Молдовей, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Деалюріле Яшілор

Dealurile Moldovei ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Dealurile Tutovei

Деалюріле Молдовей, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Деалюріле Тутовей

Dealurile Moldovei ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Terasele Siretului

Деалюріле Молдовей, ή, ανάλογα με την
περίπτωση, Тераселє Сіретулюй

Dealurile Moldovei

Деалюріле Молдовей

Dealurile Munteniei

Деалюріле Мунтенієй

Dealurile Olteniei

Деалюріле Ольтенієй

Dealurile Sătmarului

Деалюріле Сетмарулюй

Dealurile Transilvaniei

Деалюріле Трансільванієй

Dealurile Vrancei

Деалюріле Вранчей

Dealurile Zarandului

Деалюріле Зарандулюй

Terasele Dunării

Тераселе Дунарі

Viile Carașului

Війле Карашулюй

Viile Timișului

Війле Тімішулюй
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Bela krajina, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Бела крайна ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Belokranjec, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Белокранєц, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Bizeljsko-Sremič, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
και/ή το όνομα του αμπελώνα

Бізельсько-Среміч, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα
Ισοδύναμη ένδειξη: Среміч-Бізельско

Ισοδύναμη ένδειξη: Sremič-Bizeljsko
Cviček, Dolenjska, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
και/ή το όνομα του αμπελώνα

Цвічек,Долєньска ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Dolenjska, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Долєньска, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Goriška Brda, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Ґорішка Брда, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Ισοδύναμη ένδειξη: Brda

Ισοδύναμη ένδειξη: Брда

Kras, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Крас, ακολουθεί ή όχι το όνομα μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας και/ή το όνομα του
αμπελώνα

Metliška črnina, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
και/ή το όνομα του αμπελώνα

Метлішка чрніна, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα
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Prekmurje, ακολουθεί ή όχι το όνομα
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Прекмур’є, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα
Ισοδύναμη ένδειξη: Прекмурчан

Ισοδύναμη ένδειξη: Prekmurčan
Slovenska Istra, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
και/ή το όνομα του αμπελώνα

Словенска Істра, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Štajerska Slovenija, ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
και/ή το όνομα του αμπελώνα

Штаєрска Словенія, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Teran, Kras, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή
το όνομα του αμπελώνα

Теран, Крас, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα

Vipavska dolina ακολουθεί ή όχι το
όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
ή/και το όνομα του αμπελώνα

Віпавска Доліна, ακολουθεί ή όχι το όνομα
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας και/ή το
όνομα του αμπελώνα
Ισοδύναμη ένδειξη: Віпава, Віпавец, Віпавчан

Ισοδύναμη ένδειξη: Vipava, Vipavec,
Vipavčan
Podravje, ενδέχεται να ακολουθεί η
έκφραση «mlado vino» τα ονόματα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και
με τη μορφή επιθέτου

Подраує ενδέχεται να ακολουθεί η έκφραση
«млядо віно» τα ονόματα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούνται και με τη μορφή επιθέτου

Posavje, ενδέχεται να ακολουθεί η
έκφραση «mlado vino» τα ονόματα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και
με τη μορφή επιθέτου

Посаує ενδέχεται να ακολουθεί η έκφραση
«млядо віно» τα ονόματα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούνται και με τη μορφή επιθέτου

Primorska, ενδέχεται να ακολουθεί η
έκφραση «mlado vino» τα ονόματα
μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται και
με τη μορφή επιθέτου

Пріморска ενδέχεται να ακολουθεί η έκφραση
«млядо віно» τα ονόματα μπορούν επίσης να
χρησιμοποιούνται και με τη μορφή επιθέτου
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Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Dunajskostredský vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Дунайскострецкі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Hurbanovský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Гурбановскі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Komárňanský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Комарнянскі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Palárikovský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Паляріковскі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Štúrovský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Штуровскі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Šamorínsky
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Шаморінскі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής
ή/και μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Южнословенска віноградніцка ακολουθεί ή όχι
το όνομα υποπεριοχής ή/και μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Strekovský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
Стрековскі віноградніцкі район
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Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Galantský
vinohradnícky rajón

Южнословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ґаланскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vrbovský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Врбовскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Trnavský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξηТрнавскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Skalický
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Скаліцкі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Orešanský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Орешанскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Hlohovecký
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Глоговецкі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Doľanský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Долянскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι το όνομα υποπεριοχής ή/και
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Senecký
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сенєцкі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Stupavský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ступавскі
віноградніцкі район

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 119

6890

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Modranský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Модранскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Bratislavský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξηБратіславскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Pezinský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Пезинскі
віноградніцкі район

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Záhorský
vinohradnícky rajón

Малокарпацка віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Загорскі
віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Pukanecký
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Пуканєцкі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Žitavský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Жітавскі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Želiezovský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Жельєзовскі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Нітріянска віноградніцка область , ακολουθεί ή
όχι το όνομα της υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Nitriansky
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Нітріянскі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vrábeľský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Врабельскі віноградніцкі район
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Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Tekovský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Тєковскі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Zlatomoravecký vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Златоморавецкі віноградніцкі
район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Šintavský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка областьακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Шінтавскі віноградніцкі район

Nitrianska vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Radošinský
vinohradnícky rajón

Нітріянска віноградніцка область ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Радошінскі віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής και/ή
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Fil'akovský
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Філяковскі
віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Gemerský
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ґемерскі
віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Hontiansky
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Гонтьєнскі
віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ipeľský
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Іпельскі
віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Vinický
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вініцкі віноградніцкі
район
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Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Tornaľský
vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Торнальскі
віноградніцкі район

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Modrokamencký vinohradnícky rajón

Стредословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Модрокаменскі
віноградніцкі район

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Čerhov

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Вінічкі

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι το όνομα μικρότερης γεωγραφικής
ενότητας

Bіноградніцка область Токай, ακολουθεί ή όχι
το όνομα μικρότερης γεωγραφικής ενότητας

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Veľká Tŕňa

Bіноградніцка область ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Велка Трня

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Malá Tŕňa

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Мала Трня

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Čerhov

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Чергов

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Slovenské Nové Mesto

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Словенске Нове Место

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Černochov

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Чернохов

Vinohradnícka oblasť Tokaj, ακολουθεί ή
όχι η ένδειξη Bara

Bіноградніцка область Токай ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Бара

Východoslovenská vinohradnícka oblasť
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Michalovský
vinohradnícky rajón

Віходословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Міхаловскі
віноградніцкі район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι το όνομα της
υποπεριοχής και/ή μικρότερης
γεωγραφικής ενότητας

Віходословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι το όνομα της υποπεριοχής και/ή
μικρότερης γεωγραφικής ενότητας
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Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón

Віходословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Краловскохолмецкі
віноградніцкі район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť
δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Moldavský vinohradnícky rajón

Віходословенска віноградніцка область
δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Молдавскі
віноградніцкі район

Východoslovenská vinohradnícka oblasť
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Sobranecký
vinohradnícky rajón

Віходословенска віноградніцка область
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Собранєцкі
віноградніцкі район

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť,
δύναται να ακολουθεί η ένδειξη «oblastné
vino»

Южнословенска віноградніцка область
δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "обласне
віно"

Malokarpatská vinohradnícka oblasť,
δύναται να ακολουθεί η ένδειξη «oblastné
vino»

Малокарпацка віноградніцка область δύναται
να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "обласне віно"

Nitrianska vinohradnícka δύναται να
ακολουθεί η ένδειξη «oblastné vino»

Нітріянска віноградніцка область δύναται να
ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "обласне віно"

Stredoslovenská vinohradnícka oblasť
δύναται να ακολουθεί η ένδειξη «oblastné
vino»

Стредославенска віноградніцка область
δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "обласне
віно"

Tokajská/Tokajské/Tokajský
vinohradnícka oblasť δύναται να
ακολουθεί η ένδειξη «oblastné vino»

Токайска/Токайске/Токайскі віноградніцка
область δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
обласне віно"

Východoslovenská vinohradnícka oblasť,
δύναται να ακολουθεί η ένδειξη «oblastné
vino»

Віходословенска віноградніцка область
δύναται να ακολουθεί ή όχι η ένδειξη "обласне
віно"

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 123

6894

Κράτος μέλος της ΕΕ
ΙΣΠΑΝΙΑ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Abona

Абона

Alella

Алея

Alicante, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Marina Alta

Аліканте ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Маріна
Альта

Almansa

Альманса

Ampurdán-Costa Brava

Ампурдан-Коста Брава

Arabako Txakolina

Арабако Тчаколіна

Ισοδύναμη ένδειξη: Txakolí de Álava

Ισοδύναμη ένδειξη: Тчаколі де Алава

Arlanza

Арлянса

Arribes

Аррібес

Bierzo

Бьєрсо

Binissalem

Бініссалєм

Bizkaiko Txakolina

Біскайко Тчаколіна

Ισοδύναμη ένδειξη: Chacolí de Bizkaia

Ισοδύναμη ένδειξη: Чаколі де Біская

Bullas

Буяс

Calatayud

Калатаюд

Campo de Borja

Кампо де Борха

Cariñena

Каріньена

Cataluña

Каталунья

Cava

Кава

Chacolí de Bizkaia

Чаколі де Біская

Ισοδύναμη ένδειξη: Bizkaiko Txakolina
Chacolí de Getaria
Ισοδύναμη ένδειξη: Getariako Txakolina

Ισοδύναμη ένδειξη: Біскайко Тчаколіна
Чаколі де Ґетарія
Ισοδύναμη ένδειξη: Ґетаріяко Тчаколіна

Cigales

Сігалєс

Conca de Barberá

Конка де Барбера

Condado de Huelva

Кондадо де Уельва
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Costers del Segre, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Artesa

Костерс дель Сегре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Артеса

Costers del Segre, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Les Garrigues

Костерс дель Сегре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Лєс Ґаррігес

Costers del Segre, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Raimat

Костерс дель Сегре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Раймат

Costers del Segre, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Valls de Riu Corb

Костерс дель Сегре ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Валлс де Ріу Корб

Dehesa del Carrizal

Дееса дель Каррісаль

Dominio de Valdepusa

Домініо де Вальдепуса

El Hierro

Ель Єрро

Finca Élez

Фінка Елєс

Getariako Txakolina

Ґетаріяко Тчаколіна

Ισοδύναμη ένδειξη: Chacolí de Getaria

Ισοδύναμη ένδειξη: Чаколі де Ґетарія

Guijoso

Ґіхосо

Jerez-Xérès-Sherry

Херес-Ксерес-Черрі Херес/ Ксерес/ Черрі

Jumilla

Хумія

La Mancha

Ля Манча

La Palma, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Fuencaliente

Ля Пальма ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Фуенкальєнте

La Palma, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Hoyo de Mazo

Ля Пальма ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ойо де
Масо

La Palma, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Norte de la Palma

Ля Пальма ακολουθεί ή όχι η ένδειξη by Норте
де ля Пальма

Lanzarote

Лянсароте

Málaga

Малага

Manchuela

Манчуеля

Manzanilla Sanlúcar de Barrameda

Мансанія Санлюкар де Баррамеда

Méntrida

Ментріда

Mondéjar

Мондехар
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Monterrei, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ladera de Monterrei

Монтеррей ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Лядера де
Монтеррей

Monterrei, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Val
de Monterrei

Монтеррей ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валь де
Монтеррей

Montilla-Moriles

Монтія-Морілєс

Montsant

Монтсант

Navarra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Baja
Montaña

Наварра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Баха
Монтанья

Navarra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ribera Alta

Наварра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Рібера Альта

Navarra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ribera Baja

Наварра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Рібера Баха

Navarra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Tierra
Estella

Наварра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Тьєрра Естея

Navarra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Valdizarbe

Наварра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вальдісарбе

Pago de Arínzano

Паго де Арінсано

Ισοδύναμη ένδειξη: Vino de pago de
Arinzano

Ισοδύναμη ένδειξη: Віно де Паго де Арінсано

Penedés

Пенедес

Pla de Bages

Пля де Бахес

Pla i Llevant

Пля і Ллевант

Priorato

Пріорато

Rías Baixas, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Condado do Tea

Ріас Байшяс, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кондадо
до Теа

Rías Baixas, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη O
Rosal

Ріас Байшяс, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη О
Росаль

Rías Baixas, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ribeira do Ulla

Ріас Байшяс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Рібейра
до Уя

Rías Baixas, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Soutomaior

Ріас Байшяс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Соутомайор
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Rías Baixas, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Val do Salnés

Ріас Байшяс ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Вал до
Сальнес

Ribeira Sacra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Amandi

Рібейра Сакра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Аманді

Ribeira Sacra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Chantada

Рібейра Сакра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Чантада

Ribeira Sacra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Quiroga-Bibei

Рібейра Сакра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Кірога-Бібей

Ribeira Sacra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ribeiras do Miño

Рібейра Сакра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Рібейрас до Міньо

Ribeira Sacra, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Ribeiras do Sil

Рібейра Сакра ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Рібейрас до Сіль

Ribeiro

Рібейро

Ribera del Duero

Рібера дель Дуеро

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Cañamero

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Каньямеро

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Matanegra

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Матанегра

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Montánchez

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Монтанчес

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ribera Alta

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Рібера Альта

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Ribera Baja

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Рібера Баха

Ribera del Guadiana, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Tierra de Barros

Рібера дель Гуадіана ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Тьерра де Баррос

Ribera del Júcar

Рібера дель Хукар

Rioja, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Rioja
Alavesa

Ріоха ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ріоха Алавеса

Rioja, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Rioja
Alta

Ріоха , ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ріоха Альта

Rioja, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Rioja
Baja

Ріоха , ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Ріоха Баха
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Rueda

Руеда

Sierras de Málaga, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Serranía de Ronda

Сіеррас де Малага ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Серраніа де Ронда

Somontano

Сомонтано

Tacoronte-Acentejo, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Anaga

Такоронте-Асентехо whether or not followed by
Анага

Ταραγόνα

Таррагона

Terra Alta

Терра Альта

Tierra de León

Тьерра де Леон

Tierra del Vino de Zamora

Тьерра дель Віно де Самора

Toro

Торо

Txakolí de Álava

Тчаколі де Алава

Ισοδύναμη ένδειξη: Arabako Txakolina

Ισοδύναμη ένδειξη:Арабако Тчаколіна

Uclés

Уклес

Utiel-Requena

Утьел-Рекена

Valdeorras

Вальдеоррас

Valdepeñas

Вальдепеньяс

Valencia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Alto
Turia

Валенсія ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Альто Туріа

Valencia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Clariano

Валенсія ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Кларіано

Valencia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Moscatel de Valencia

Валенсія ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Москатель
де Валенсія

Valencia, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη
Valentino

Валенсія, ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Валентино

Valle de Güímar

Ває де Ґуймар

Valle de la Orotava

Ває де ля Оротава

Valles de Benavente

Ваєс де Бенавенте

Vino de Calidad de Valtiendas

Віно де Калідад де Вальтьєндас

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙΙ-Δ/el 128

6899

Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

Vinos de Madrid, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Arganda

Вінос де Мадрід ακολουθεί ή όχι η ένδειξηby
Арґанда

Vinos de Madrid, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη Navalcarnero

Вінос де Мадрід ακολουθεί ή όχι η ένδειξηby
Навалькарнеро

Vinos de Madrid, ακολουθεί ή όχι η
ένδειξη San Martín de Valdeiglesias

Вінос де Мадрід ακολουθεί ή όχι η ένδειξη Сан
Мартін де Вальдеіґлєсіас

Ycoden-Daute-Isora

Ікоден-Дауте-Ісора

Yecla

Єкля

Abanilla

Абанія

Bajo Aragón

Бахо Арагон

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Рібера дель Ґаєго -Сінко Віяс

Ribera del Jiloca

Рібера дель Хільока

Valdejalón

Вальдехалон

Valle del Cinca

Ває дель Сінка

Bailén

Байлен

Barbanza e Iria

Барбанса е Ірія

Betanzos

Бетансос

Cádiz

Кадіс

Campo de Cartagena

Кампо де Картахена

Cangas

Канґас

Castelló

Кастейо

Castilla

Кастія

Castilla y León

Кастія і Леон

Contraviesa-Alpujarra

Контравьеса-Альпухарра

Córdoba

Кордова

Costa de Cantabria

Коста де Кантабрія

Desierto de Almería

Десьєрто де Альмерія

El Terrerazo

Ель Террерасо
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Extremadura

Екстремадура

Formentera

Форментера

Gálvez

Ґальвес

Granada Sur-Oeste

Гранада Сур-Оесте

Ibiza

Ібіса

Illes Balears

Ійєс Балєарс

Isla de Menorca

Ісла де Менорка

Laujar-Alpujarra

Ляухар-Альпухарра

Liébana

Льебана

Los Palacios

Льос Палясіос

Norte de Almería

Норте де Альмерія

Ron de Granada

Норте де Гранада

Pozohondo

Посоондо

Ribera del Andarax

Рібера дель Андаракс

Ribera del Queiles

Рібера дель Кейлес

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Серра де Трамунтана-Коста Норд

Sierra de Alcaraz

Сієрра де Алькарас

Sierra Norte de Sevilla

Сієрра Норте де Севія

Sierra Sur de Jaén

Сієрра Сур де Хаен

Torreperogil

Торреперогіль

Valle del Miño-Ourense

Бає дель Міньо-Оуренсе

Valles de Sadacia

Баєс де Садасія

Villaviciosa de Córdoba

Біявісйоса де Кордова
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ΗΝΩΜΕΝΟ
ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

English Vineyards

Інґліш віньярдс

Welsh Vineyards

Уелш віньярдс

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Berkshire

Інґланд із заміною чи без на Баркшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Buckinghamshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Бакінґгамшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Cheshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Чешир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Cornwall

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Корнуол

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Derbyshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Дарбішир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Devon

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Девон

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Dorset

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Дорсет

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη East Anglia

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Іст Англія

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Gloucestershire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ґлостершир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Hampshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Гемпшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Herefordshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Герефордшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Isle of Wight

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Айл оф Уайт

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Isles of Scilly

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Айлс оф Сіллі

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Kent

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
кент

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Lancashire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ланкашир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Leicestershire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Лестершир
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Μεταγραφή με ουκρανικούς χαρακτήρες

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Lincolnshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Лінконшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Northamptonshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Нортгемптоншир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Nottinghamshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ноттінгемшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Oxfordshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Оксфордшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Rutland

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ратланд

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Shropshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Шропшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Somerset

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Соммерсет

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Staffordshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Стаффордшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Surrey

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Саррей

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Sussex

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Сассекс

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Warwickshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ворікшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη West Midlands

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Уест Мідлендс

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Wiltshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Уілтшир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Worcestershire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Вустершир

England που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Yorkshire

Інґланд που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Йоркшир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Cardiff

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Кардіфф
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Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Cardiganshire

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Кардіганшир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Carmarthenshire

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Кармантершир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Denbighshire

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Денбігшир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Gwynedd

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ґвінет

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Monmouthshire

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Монмитшир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Newport

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ньюпорт

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Pembrokeshire

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Пембрукшир

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Rhondda Cynon Taf

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Ронда Кайнон Таф

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Swansea

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Свонзі

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη The Vale of Glamorgan

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Вейл оф Ґламорґан

Wales που υποκαθιστάται ή όχι από την
ένδειξη Wrexham

Уелс που υποκαθιστάται ή όχι από την ένδειξη
Рексем
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Γεωγραφικές ενδείξεις για τους οίνους της Ουκρανίας
που προστατεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με λατινικούς χαρακτήρες

Сонячна Долина

Soniachna Dolyna
(Soniachna Dolina)

Новий Світ

Novyj Svit
(Novy Svet)
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Γεωγραφικές ενδείξεις για αλκοολούχα ποτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που προστατεύονται στην Ουκρανία
Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Αυστρία

Wachauer Weinbrand

Вахауер Вайнбранд

Αυστρία

Weinbrand Dürnstein

Вайнбранд Дюрнштайн

Αυστρία

Wachauer Marillenbrand

Вахауер Марілленбранд

Αυστρία

Grossglockner Alpenbitter

Ґросґлокнер Альпенбіттер

Αυστρία

Mariazeller Magenlikör

Маріацеллер Маґенлікьор

Αυστρία

Mariazeller Jagasaftl

Маріацеллер Яґазафтль

Αυστρία

Puchheimer Bitter

Пуххаймер Біттер

Αυστρία

Steinfelder Magenbitter

Штайнфельдер Маґенбіттер

Αυστρία

Wachauer Marillenlikör

Вахауер Марілленлікьор

Αυστρία

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Єґертее / Яґертее/ Яґатее

Αυστρία

Inländerrum

Інлендеррум
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Βέλγιο (Balegem)

Balegemse jenever

Балгемс Йоневр

Belgium (Hasselt,

Hasseltse jenever / Hasselt

гассельдс йоневр/ Гассельт

O´ de Flander / Oost-Vlaamse

О де Фландр / Ост – ВлямсеГраанйоневр

Zonhoven, Diepenbeek)
Βέλγιο (Oost-Vlaanderen)

Graanjenever
Βέλγιο (Région wallonne)

Peket/Pekêt /Pèket/Pèkèt de

Пекет/ Пеке / Пекет / Пеке де Валлоні

Wallonie
Βέλγιο, Κάτω Χώρες

Jonge jenever, jonge genever

Йонге йоневр / йонге ґеневр

Βέλγιο, Κάτω Χώρες

Oude jenever / oude genever

Ауде йоневр / ауде ґеневр,

Βέλγιο, Κάτω Χώρες,
Γαλλία (Départements
Nord (59) και Pas-deCalais (62)), Γερμανία
(Bundesländer NordrheinWestfalen και
Niedersachsen)
Βέλγιο, Κάτω Χώρες,
Γαλλία (Départements
Nord (59) και Pas-deCalais (62)), Γερμανία
(Bundesländer NordrheinWestfalen και
Niedersachsen)

Genièvre de grains /
Graanjenever/ Graangenever

Женьєвр де Ґра / Граанйоневр / Граангеневр

Genièvre aux fruits /
Vruchtenjenever / Jenever met
vruchten / Fruchtgenever

Женьєвр о фруі /Врюхтенйоневр /Йоневр мет
Врюхтен / Фрухт Ґеневер

Βέλγιο, Κάτω Χώρες,
Γαλλία (Départements
Nord (59) και Pas-deCalais (62)), Γερμανία
(Bundesländer NordrheinWestfalen και
Niedersachsen)

Genièvre / Jenever / Genever

Женьєвр / Йоневр / Ґеневер
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Βουλγαρία

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

"Сунгурларска гроздова
ракия/Гроздова ракия от
Сунгурларе/Sungurlarska
grozdova rakiya/Grozdova
rakiya από Sungurlare",
Сливенска перла (Сливенска
гроздова ракия / Гроздова
ракия от Сливен) /Slivenska
perla (Slivenska grozdova rakya
/ Grozdova rakya από Sliven)

Сунґурларска ґроздова ракія

Βουλγαρία

Стралджанска Мускатова
ракия / Мускатова ракия от
Стралджа / Straldjanska
Muscatova rakya / Muscatova
rakya από Straldja

Стралджанска мускатова ракія / Мускатова ракія
от Стралджі

Βουλγαρία

Поморийска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Поморие /
Pomoriyska grozdova rakya /
Grozdova rakya από Pomorie

Поморійска ґроздова ракія/ Ґроздова ракія от
Поморіє

Βουλγαρία

Русенска бисерна гроздова
ракия / Бисерна гроздова
ракия от Русе / Russenska
biserna grozdova rakya / Biserna
grozdova rakya από Russe

Русенска бісерна ґроздова ракія/ Бісерна
ґроздова ракія от Русе

Βουλγαρία

Бургаска Мускатова ракия /
Мускатова ракия от Бургас /
Bourgaska Muscatova rakya /
Muscatova rakya από Bourgas

Бургаска мускатова ракія / Мускатова ракія от
Бургас

Βουλγαρία

Слівенска перла (Слівенска ґроздова ракія/
Ґроздова ракія от Слівен)
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Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Βουλγαρία

Добруджанска мускатова
ракия / Мускатова ракия от
Добруджа / Dobrudjanska
muscatova rakya / muscatova
rakya από Dobrudja

Добруджанска мускатова ракія / Мускатова ракія
от Добруджа

Βουλγαρία

Сухиндолска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Сухиндол /
Suhindolska grozdova rakya /
Grozdova rakya από Suhindol

Сухіндолска ґроздова ракія/ ґроздова ракія от
Сухіндол

Βουλγαρία

Карловска гроздова ракия /
Гроздова Ракия от Карлово /
Karlovska grozdova rakya /
Grozdova Rakya από Karlovo

Карловска ґроздова ракія/ Ґроздова ракія от
Карлово

Βουλγαρία

Троянска сливова ракия /
Сливова ракия от Троян /
Troyanska slivova rakya /
Slivova rakya από Troyan

Троянска слівова ракія / Слівова ракія от Троян

Βουλγαρία

Силистренска кайсиева ракия /
Кайсиева ракия от Силистра /
Silistrenska kaysieva rakya /
Kaysieva rakya από Silistra

Сілістренска кайсієва ракія / Кайсієва ракія от
Сілістра

Βουλγαρία

Тервелска кайсиева ракия /
Кайсиева ракия от Тервел /
Tervelska kaysieva rakya /
Kaysieva rakya από Tervel

Тервелска кайсієва ракія/ Кайсієва ракія от
Тервел

Βουλγαρία

Ловешка сливова ракия /
Сливова ракия от Ловеч /
Loveshka slivova rakya /
Slivova rakya από Lovech

Ловешка слівова ракія/ Слівова ракія от Ловеш
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Κύπρος

Ζιβανία / Τζιβανία /Ζιβάνα /
Zivania

Зіванія / Дзіванія / Зівана

Cyprus, Greece
Τσεχική Δημοκρατία
Δανία

Oύζο/Ouzo
Karlovarská Hořká
Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Узо
Карловарска Горжка
Данск аквавіт/ Данск Акуавіт

Εσθονία
Φινλανδία

Estonian vodka
Suomalainen Vodka / Finsk
Vodka / Vodka of Finland

Естоніан Водка
Суомалайнен Водка/Фінск водка/Водка оф
Фінланд

Φινλανδία

Suomalainen Marjalikööri /
Suomalainen Hedelmälikööri /
Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör
/ Finnish berry liqueur / Finnish
fruit liqueur

Суомалайнен Марьялікьорі / Суомалайнен
Хедельмялікьорі / Фінск Берлікьор/ Фінск
Фруктлікьор/ Фінніш беррі лікьор/ Фінніш фрут
лікьор
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Κράτος μέλος της ΕΕ
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Rhum de la Martinique
Rhum de la Guadeloupe
Rhum de la Réunion
Rhum de la Guyane
Rhum de sucrerie de la Baie du
Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français
d'outre-mer
Whisky breton / Whisky de
Bretagne
Whisky alsacien / Whisky
d'Alsace
Eau-de-vie de Cognac
Eau-de-vie des Charentes
Eau-de-vie de Cognac
Κονιάκ

Ром де ля Мартінік
Ром де ля Гуаделуп
Ром де ля Реюньон
Ром де ля Гюйан
Ром дьо сюкрері де ля Бе дю Галіон

(Η ονομασία «Cognac»
ενδέχεται να συμπληρώνεται με
τις ακόλουθες ενδείξεις:
-πρόστιµο
-Grande Fine Champagne
-Grande Champagne
-Petite Fine Champagne
-Petite Champagne
-Fine Champagne
-Borderies
-Fins Bois
-Bons Bois)

(Η ονομασία "Cognac" μπορεί να συμπληρώνεται
με έναν από τους ακόλουθους όρους):
- Фін
- Ґранд Фін Шампань
- Ґранд Шампань
- Петіт Фін Шампань
- Петіт Шампань
- Фін Шампань
- Бордері
- Фан Буа
- Бон Буа

Ром дез Антій Францез
Ром де департемон франце д утре-мер
Уіскі Бретон/ Уіскі де Бретань
Уіскі Ельзасіян/ Уіскі д Альзас
О-де-ві де Коньяк
О-де-ві де Шарант
О-де-ві де Жюра
Коньяк
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Κράτος μέλος της ΕΕ
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία
Γαλλία

Ονομασία προς προστασία
Fine Bordeaux
Avenue de Bourgogne
Αρμανιάκ
Bas-Armagnac
Haut-Armagnac
Armagnac-Ténarèze
Blanche Armagnac
Eau-de-vie de vin de la Marne
Eau-de-vie de vin originaire
d’Aquitaine
Eau-de-vie de vin de Bourgogne
Eau-de-vie de vin originaire du
Centre-Est
Eau-de-vie de vin originaire de
Franche-Comté
Eau-de-vie de vin originaire du
Bugey
Eau-de-vie de vin de Savoie
Eau-de-vie de vin originaire des
Coteaux de la Loire
Eau-de-vie de vin des Côtes-duRhône

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες
Фін Бордо
Фін де Бурґонь
Арманьяк
Ба-Арманьяк
О Арманьяк
Арманьяк-Тенарез
Бланш Арманьяк
О-де-ві де вен де ля Марн
О-де-ві де вен оріжінер д’Акітен
О-де-ві де вен де Бурґонь
О-де-ві де вен оріжінер дю Сантр-Ест
О-де-ві де вен оріжінер де Франш-Конте
О-де-ві де вен оріжінер дю Бюже
О-де-ві де вен де Савуа
О-де-ві де вен оріжінер де Кото де ля Луар
О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Γαλλία

Eau-de-vie de vin originaire de
Provence

О-де-ві де вен оріжінер де Прованс

Γαλλία

Eau-de-vie de Faugères /
Faugères

О-де-ві де Фожер /Фожер

Γαλλία

Eau-de-vie de vin originaire du
Languedoc

О-де-ві де вен оріжінер дю Ланґедок

Γαλλία

Brandy français / Brandy de
France

Бранді франце/ Бранді дьо Франц

Γαλλία

Eau-de-vie de marc de
Bourgogne

Мар де Шампань / О-де-ві де мар де Шампань

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire
d’Aquitaine

Мар д‘Акітен / О-де-ві де марк оріжінер
д‘Акітен

Γαλλία

Eau-de-vie de marc de
Bourgogne

Мар де Бурґонь / О-де-ві де мар де Бурґонь

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire du
Centre-Est

Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар оріжінер дю
Сантр-Ест

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire de
Franche-Comté

Мар де Франш-Комте/ О-де-ві де мар оріжінер
де Франш-Комте

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire de
Bugey

Мар дю Бюже / О-де-ві де мар оріжінер дю
Бюже

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire de
Bugey

Мар де Савуа / О-де-ві де мар оріжінер де Савуа

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire
des Coteaux de la Loire

Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар оріжінер
Кото де ля Луар
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Κράτος μέλος της ΕΕ
Γαλλία

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Eau-de-vie de marc des Côtes du
Rhône
Eau-de-vie de marc originaire de
Provence

Мар де Кот-дю-Рон/ О-де-ві де мар де Кот-дюРон
Мар де Прованс / О-де-ві де мар оріжінер де
Прованс

Γαλλία

Eau-de-vie de marc originaire du
Languedoc

Мар дю Ланґедок / О-де-ві де мар оріжінер дю
Ланґедок

Γαλλία

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Мар д‘Альзас Ґевюрцфрамінер

Γαλλία

Marc de Lorraine

Мар де Лоррен

Γαλλία

Marc d’Auvergne

Мар д‘Овернь

Γαλλία

Crémant du Jura

Мар дю Жюра

Γαλλία

Mirabelle de Lorraine

Мірабель де Лоррен

Γαλλία

Kirsch d’Alsace

Кірш д‘Альзас

Γαλλία

Quetsch d’Alsace

Куеч д‘Альзас

Γαλλία

Framboise d’Alsace

Фрамбуаз д‘Альзас

Γαλλία

Mirabelle d’Alsace

Мірабель д‘Альзас

Γαλλία

Kirsch de Fougerolles

Кірш де Фужероль

Γαλλία

Williams d'Orléans

Вільямс д'Орлєан

Γαλλία

Calvados

Кальвадос

Γαλλία

Calvados du Pays d’Auge

Кальвадос Пеї д‘Ож

Γαλλία

Calvados Domfrontais

Кальвадос Домфронте

Γαλλία
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Γαλλία

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

О-де-ві де сідр де Бретань

Γαλλία

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

О-де-ві де пуаре де Бретань

Γαλλία

Eau-de-vie de cidre de
Normandie

О-де-ві де сідр де Норманді

Γαλλία

Eau-de-vie de poiré de
Normandie

О-де-ві де пуаре де Норманді

Γαλλία

Eau-de-vie de cidre du Maine

О-де-ві де сідр дю Мен

Γαλλία

Eau-de-vie de poiré du Maine

О-де-ві де пуаре дю Мен

Γαλλία

Ratafia de Champagne

Ратафія де Шампань

Γαλλία

Cassis de Beaufort

Кассіс де Бургонь

Γαλλία

Cassis de Dijon

Кассіс де Діжон

Γαλλία

Cassis de Dijon

Кассіс де Сентонж

Γαλλία

Cassis du Dauphiné

Кассіс дю Дофіне

Γαλλία

Pommeau de Bretagne

Поммо де Бретань

Γαλλία

Pommeau du Maine

Поммо дю Мен

Γαλλία

Pommeau de Normandie

Поммо де Норманді

Γαλλία ((Διαμερίσματα
Nord (59) και Pas-deCalais (62))
Γαλλία, Ιταλία

Genièvre Flandres Artois

Женієвр Фланре Артуа

Génépi des Alpes / Genepì degli
Alpi

Женепі дез Альп / Дженепі дельї Альпі
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Γερμανία

Münsterländer Korn / Kornbrand

Мюнстерлендер Корн/Корнбранд

Γερμανία

Sendenhorster Korn / Kornbrand

Зенденхорстер Корн/Корнбранд

Γερμανία

Bergischer Korn / Kornbrand

Бергішер Корн/Корнбранд

Γερμανία

Emsländer Korn / Kornbrand

Емслендер Корн/Корнбранд

Γερμανία

Haselünner Korn / Kornbrand

Газелюннер Корн/Корнбранд

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία

Hasetaler Korn / Kornbrand
Deutscher Weinbrand
Pfälzer Weinbrand
Schwarzwälder Kirschwasser

Газеталер Корн/Корнбранд
Дойчер Вайнбранд
Пфельцер Вайнбранд
Шварцвельдер Кіршвассер

Γερμανία

Шварцвельдер Мірабелленвассер

Γερμανία

Schwarzwälder
Mirabellenwasser
Schwarzwälder Williamsbirne
Schwarzwälder
Zwetschgenwasser
Fränkisches Zwetschgenwasser

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία

Fränkisches Kirschwasser
Fränkischer Obstler
Schwarzwälder Himbeergeist

Френкішес Кіршвассер
Френкішер Обстлер
Шварцвельдер Гімбеерґайст

Γερμανία
Γερμανία

Bayerischer Gebirgsenzian
Ostfriesischer Korngenever

Баєрішер Ґебірґсенціан
Остфрізішер Корнґеневер

Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία
Γερμανία

Steinhäger
Rheinberger Kräuter
Berliner Kümmel
Hamburger Kümmel
Münchener Kümmel
Chiemseer Klosterlikör
Bayerischer Kräuterlikör
Benediktbeurer Klosterlikör
Ettaler Klosterlikör
Hüttentee
Bärwurz
Königsberger Bärenfang
Ostpreußischer Bärenfang
Blutwurz

Штайнгеґер
Райнберґер Кройтер
Берлінер Кюммель
Гамбургер Кюммель
Мюнхенер Кюммель
Кімзеер Клостерлікьор
Баєрішер Кройтерлікьор
Бенедіктбойрер Клостерлікьор
Етталер Клостерлікьор
Гюттентее
Бервурц
Кьоніґсберґер Беренфан
Остпройсішер Беренфан
Блютвурц

Γερμανία
Γερμανία

Шварцвельдер Вільямсбірне
Шварцвельдер Цветшґенвассер
Френкішес Цветшґенвассер
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Γερμανία, Αυστρία,
Βέλγιο (Γερμανόφωνη
κοινότητα)

Korn / Kornbrand

Корн/Корнбранд

Ελλάδα

Brandy Αττικής /Brandy of
Attica
Brandy Πελοποννήσου/Brandy
of the Peloponnese
Brandy Κεντρικής Ελλάδας /
Brandy of central Greece

Бранді Аттікіс /Бренді оф Аттіка

Τσικουδιά / Tsikoudia
Τσικουδιά Κρήτης /Tsikoudia of
Crete
Τσίπουρο / Tsipouro
Τσίπουρο Μακεδονίας/Tsipouro
of Macedonia
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro
of Thessaly
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of
Tyrnavos
Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of
Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of
Plomari
Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of
Kalamata
Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace
Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of
Macedonia
Μαστίχα Χίου / Masticha of
Chios
Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos
Κουμκουάτ Κέρκυρας / Koum
Kouat of Corfu
Τεντούρα / Tentoura

Цікудья
Цікудья Крітіс

Ελλάδα
Ελλάδα

Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα
Ελλάδα

Бранді Пельопонісу / Бренді оф Пелопоніс
Бранді Кендрікіс Елядас / Бренді оф Централ
Ґріс

Ціпуро
Ціпуро Македоніяс
Ціпуро Фессаліяс
Ціпуро Тірнаву
Узо Мітілініс
Узо Пломаріу
Узо Каламатас
Узо Фракіс
Узо Македоніяс
Мастіха Хіу
Кітро Наксу
Кімкуат Керкірас
Тентура
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Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Ουγγαρία
Ουγγαρία
Ουγγαρία

Törkölypálinka
Szatmári Szilvapálinka
Kecskeméti Barackpálinka

Тёркёльпалінка
Сатмарі Сілвапалінка
Кечкемeті Барацкпалінка

Ουγγαρία
Ουγγαρία
Ουγγαρία
Ουγγαρία, Αυστρία (για
αποστάγματα βερίκοκκου
που παράγονται μόνο στα
ομόσπονδα κράτη
(Länder): Niederösterreich,
Burgenland, Steiermark,
Wien)
Ιρλανδία

Békési Szilvapálinka
Szabolcsi Almapálinka
Gönci barackpálinka
Pálinka

Бeкeші Сілвапалінка
Саболчі Алмапалінка
Гёнці Барацкпалінка
Палінка

Irish Whiskey / Uisce Beatha
Eireannach / Irish Whisky
Irish Cream
Irish Poteen / Irish Póitín

Айріш Уіскі/ Ішке Баха/ Ееренок/ Айріш Уіскі

Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία

Brandy italiano
Γκράπα
Grappa di Barolo
Grappa piemontese / Grappa del
Piemonte

Бренди італьяно
Ґраппа
Ґраппа ді Бароло
Ґраппа п’ємонтезе/Ґраппа дель П’ємонте

Ιταλία

Grappa lombarda / Grappa di
Lombardia
Grappa trentina / Grappa del
Trentino
Grappa friulana / Grappa del
Friuli
Grappa veneta / Grappa del
Veneto
Südtiroler Grappa / Grappa
dell’Alto Adige

Ґраппа ломбарда/Ґраппа ді Ломбардія

Ιταλία

Grappa Siciliana / Grappa di
Sicilia

Ґраппа Січіліана/Ґраппа ді Січіліа

Ιταλία

Grappa di Marsala

Ґраппа ді Марсала

Ιταλία

Südtiroler Williams / Williams
dell'Alto Adige

Зюдтіролер Вільямс/Вільямс дель Альто Адідже

Ιταλία

Südtiroler Aprikot / Aprikot
dell'Alto Adige

Зюдтіролер Апрікот/Апрікот дель Альто Адідже

Ιταλία

Südtiroler Marille / Marille
dell'Alto Adige

Зюдтіролер Марілле/Марілле дель Альто Адідже

Ιταλία

Südtiroler Kirsch / Kirsch
dell'Alto Adige

Зюдтіролер Кірш/ Кірш дель Альто Адідже

Ιρλανδία
Ιρλανδία

Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία

Айріш Крім
Айріш Потін/ Айріш Почін

Ґраппа трентіна / Ґраппа дель Трентіно
Ґраппа фріулана / Ґраппа дель Фріулі
Ґраппа венета/ Ґраппа дель Венето
Зюдтіролер Ґраппа/ Ґраппа дель Альто Адідже
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Ιταλία

Südtiroler Zwetschgeler /
Zwetschgeler dell’Alto Adige

Зюдтіролер Цветшґелер/Цветшґелер дель Альто
Адідже

Ιταλία

Südtiroler Gravensteiner /
Gravensteiner dell’Alto Adige

Зюдтіролер Ґравенштайнер/Ґравенштайнер дель
Альто Адідже

Ιταλία

Südtiroler Golden Delicious /
Golden Delicious dell’Alto
Adige

Зюдтіролер Ґолден Делішес / Ґолден Делішес
дель Альто Адідже

Ιταλία

Williams friulano / Williams del
Friuli
Sliwovitz del Veneto
Sliwovitz del Friuli-Venezia
Giulia
Sliwovitz del Trentino-Alto
Adige
Distillato di mele trentino /
Distillato di mele del Trentino

Вільямс фріулано/ Вільямс дель Фріулі

Williams trentino / Williams del
Trentino
Sliwovitz trentino / Sliwovitz del
Trentino

Вільямс трентіно/Вільямс дель Трентіно

Ιταλία

Aprikot trentino / Aprikot del
Trentino

Апрікот трентіно/Апрікот дель Трентіно

Ιταλία

Kirsch Friulano / Kirschwasser
Friulano
Kirsch Trentino / Kirschwasser
Trentino

Кірш Фріулано /Кіршвассер Фріулано

Kirsch Veneto / Kirschwasser
Veneto
Südtiroler Enzian / Genzians
dell'Alto Adige

Кірш Венето / Кіршвассер Венето

Genziana trentina / Genziana del
Trentino
Monica di Sardegna
Liquore di limone di Sorrento

Дженціана трентіна/Дженціана дель Трентіно

Liquore di limone della Costa
d'Amalfi
Genepì del Piemonte
Valle d'Aosta·

Лікворе ді лімоне делла Коста д’Амальфі

Nocino di Modena
Südtiroler Obstler / Obstler
dell’Alto Adige

Ночіно ді Модена
Зюдтіролер Обстлер/Обстлер дель Альто Адідже

Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία

Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία
Ιταλία

Слівовіц дель Венето
Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія
Слівовіц дель Трентіно- Альто Адідже
Дістіллато ді мелє трентіно/ Дістіллато ді мелє
дель Трентіно

Слівовіц трентіно/Слівовіц дель Трентіно

Кірш Трентіно/Кіршвассер Трентіно

Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель Альто
Адідже

Мірто ді Сарденья
Лікворе ді лімоне ді Сорренто

Дженепі дель П’ємонте
Дженепі делла Валле д’Аоста
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Λετονία
Λετονία
Λετονία
Λιθουανία
Λιθουανία

Latvijas Dzidrais
Rīgas Degvīns
Allažu Kimelis
Samanė
Originali Lietuviška degtinė /
Original Lithuanian vodka

Латвiяс Дзiдраiс
Рiгас Дегвiнс
Aллажу Кiмелiс
Самане
Орігіналі Лієтувішка дектіне/ Оріджінел
Літуаніян водка

Λιθουανία
Λιθουανία
Λιθουανία
Λιθουανία
Λιθουανία
Λιθουανία
Λουξεμβούργο

Vilniaus Džinas / Vilnius Gin
Trejos devynerios
Čepkelių
Trauktinė
Trauktinė Palanga
Trauktinė Dainava
Eau-de-vie de seigle de marque
nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de marc de marque
nationale luxembourgeoise

Вільняус Джінас / Вільнюс Джін
Трейос девінерьос
Чепкелю
Трауктіне
Трауктіне Паланґа
Трауктіне Дайнава
О-дьо-ві дьо сеґль дьо марк насіональ
люксембуржуаз
О-де-ві де мар де марк насіональ люксембужуаз

Λουξεμβούργο

Eau-de-vie de pommes de
marque nationale
luxembourgeoise

О-де-ві де помм де марк насіональ
люксембуржуаз

Λουξεμβούργο

Eau-de-vie de poires de marque
nationale luxembourgeoise
Eau-de-vie de kirsch de marque
nationale luxembourgeoise

О-де-ві де пуар де марк насіональ
люксембуржуаз
О-де-ві де кірш де марк насіональ
люксембуржуаз

Λουξεμβούργο

Eau-de-vie de quetsch de
marque nationale
luxembourgeoise

О-де-ві де куеч де марк насіональ
люксембуржуаз

Λουξεμβούργο

Eau-de-vie de mirabelle de
marque nationale
luxembourgeoise
Eau-de-vie de prunelles de
marque nationale
luxembourgeoise

О-де-ві де мірабелль де марк насіональ
люксембуржуаз

Λουξεμβούργο
Πολωνία
Πολωνία

Cassis de Beaufort
Polska Wódka/ Polish Vodka
Βότκα με βότανα, από τη Βόρεια
Ποντλασία, αρωματισμένη με
εκχύλισμα ιεροχλόης/Wσdka
ziołowa z Niziny
Ρσłnocnopodlaskiej
aromatyzowana ekstraktem z
trawy żubrowej

Кассіс де Бофор
Польска Вудка/ Поліш водка
Вудка жьолова з Ніжіни Пулноцноподляскей,
ароматизована екстрактем з трави жубровей

Πολωνία

Polish Cherry

Поуліш Чері

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

О-де-ві де прюнелль де марк насіональ
люксембуржуаз
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Πορτογαλία

Rum da Madeira

Рум да Мадейра

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho Douro

Аґуарденти д Віню Дору

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho Ribatejo

Аґуарденти д Віню Рібатежу

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho Alentejo

Аґуарденти д Віню Алентежу

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho da Região
dos Vinhos Verdes

Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho da Região
dos Vinhos Verdes

Аґуарденти д Віню да режіоу душ вінюш вердеш
ди Алварінью

Πορτογαλία

Aguardente de Vinho Lourinhã

Аґуарденти д Віню Лоурінья

Πορτογαλία

Aguardente Bagaceira Bairrada

Аґуарденти Баґасейра Байррада

Πορτογαλία

Aguardente Bagaceira Alentejo

Аґуарденти Баґасейра Алентежу

Πορτογαλία

Aguardente Bagaceira da Região
dos Vinhos Verdes

Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш
вердеш

Πορτογαλία

Bagaceira da Região dos Vinhos
Verdes Alvarinho

Аґуарденти Баґасейра да режіоу душ вінюш
вердеш ди Алварінью

Πορτογαλία

Medronho do Algarve

Медронью ду Алгарви

Πορτογαλία

Medronho do Buçaco

Медронью ду Бусаку

Πορτογαλία

Aguardente de pêra da Lousã

Аґуарденте ди пера да Лоуза

Πορτογαλία

Évora anisada

Евура Анізада

Πορτογαλία

Ginjinha portuguesa

Жінжінья Портуґеза

Πορτογαλία

Licor de Singeverga

Лікор ди Сінжеверґа

Πορτογαλία

Anis português

Аніш портуґеш

Πορτογαλία

Poncha da Madeira

Понша да Мадейра
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία

Vinars Târnave
Vinars Vaslui
Vinars Murfatlar
Vinars Vrancea
Vinars Segarcea
Pălincă
Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Вінарс Тирнаве
Вінарс Васлюй
Вінарс Мурфатлар
Вінарс Вранча
Вінарс Сеґарча
Палінка
Цуйка Зетя де Медієшу Ауріт

Ρουμανία

Țuică de Valea Milcovului

Цуйка де Валя Мілковулюй

Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Ρουμανία
Σλοβακία
Σλοβακία
Σλοβακία
Σλοβακία
Σλοβακία

Țuică de Buzău
Ţuică de Argeş
Țuică de Zalău
Țuică Ardelenească de Bistrița
Horincă de Maramureș
Horincă de Cămârzana
Horincă de Seini
Horincă de Chioar
Horincă de Lăpuș
Turţ de Oaş
Turţ de Maramureş
Karpatské brandy špeciál
Bošácka Slivovica
Laugarício Vodka
Spišská Borovička
Slovenská Borovička Juniperus

Цуйка де Бузеу
Цуйка де Арджеш
Цуйка де Залеу
Цуйка Арделеняске де Бістріца
Хорінка де Марамуреш
Хорінка де Камирзана
Хорінка де Сеїні
Хорінка де Кіоар
Хорінка де Ляпуш
Турц де Оаш
Турц де Марамуреш
Карпатске бренді шпеціал
Бошацка Слівовіця
Лаугаріціо Водка
Спішска Боровічка
Словенска боровічка Юніперус

Σλοβακία
Σλοβακία
Σλοβακία
Σλοβακία

Slovenská Borovička
Inovecká Borovička
Liptovská Borovička
Demänovka bylinná horká

Словенска боровічка
Іновецка Боровічка
Ліптовска Боровічка
Дєменовка билінна горка

Σλοβακία

Demänovka Bylinný Likér

Дєменовка билінни лікєр

Σλοβενία

Brinjevec

Брінєвец

Σλοβενία

Dolenjski sadjevec

Доленьскі садєвец

Σλοβενία

Janeževec

Янежевец

Σλοβενία

Slovenska travarica

Словєнска траваріца

Σλοβενία

Pelinkovec

Пелінковец

Σλοβενία

Orehovec

Ореховец

Σλοβενία

Domači rum

Домачі рум
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Κράτος μέλος της ΕΕ

Ονομασία προς προστασία

Μεταγραφή με γεωργιανούς χαρακτήρες

Ισπανία

Ron de Málaga

Рон де Маляґа

Ισπανία

Ron de Granada

Рон де Ґранада

Ισπανία

Whisky español

Уіскі Еспаньоль

Ισπανία

Μπράντυ Jerez

Бранді де Херес

Ισπανία

Brandy del Penedés

Бранді дель Пенедес

Ισπανία

Orujo de Galicia

Орухо де Ґалісія

Ισπανία

Aguardiente de sidra de Asturias

Агуардьєнте де сідра де Астуріяс

Ισπανία

Gin de Mahón

Хін де Маон

Ισπανία

Anis español

Аніс Еспаньоль

Ισπανία

Anís Paloma Monforte del Cid

Аніс Пальома Монфорте дель Сід

Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία

Palo de Mallorca
Hierbas Ibicencas
Cazalla
Chinchón
Ojén
Rute

Єрбас де Майорка
Єрбас Ібісенкас
Касая
Чінчон
Охен
Руте

Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία

Palo de Mallorca
Ratafia catalana
Cantueso Alicantino
Licor café de Galicia
Licor de hierbas de Galicia

Пальо де Майорка
Ратафія Каталяна
Кантуесо Алікантіно
Лікор кафе де Ґалісія
Лікор де єрбас де Ґалісія

Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία
Ισπανία

Pacharán navarro
Pacharán
Aguardiente de sidra de Asturias
Aperitivo Café de Alcoy
Herbero de la Sierra de Mariola

Пачаран наварро
Пачаран
Агуардьєнте де єрбас де Ґалісія
Аперітіво кафе де Алькой
Ерберо деля Сієрра де Маріоля

Ισπανία
Ισπανία
Σουηδία

Ronmiel
Ronmiel de Canarias
Svensk Vodka/Swedish Vodka

Ронмієль
Ронмієль де Канаріяс
свєнск водка / суідіш водка

Σουηδία

Svensk Aquavit / Svensk
Akvavit / Swedish Aquavit
Svensk Punsch / Swedish Punch

свенск акуавіт / свенск аквавіт / суідіш акуавіт

Plymouth Gin
Scotch Whisky

Плімут джін
Скотч уіскі

Σουηδία
Ηνωμένο Βασίλειο
Ηνωμένο Βασίλειο
(Σκωτία)

свєнск пунш / суідіш панш
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Κοινή δήλωση ως προς το δικαίωμα χρήσης ορισμένων ονομασιών
Η Ουκρανία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να χρησιμοποιεί, στο εμπόριο, ορισμένες ονομασίες,
οι οποίες είτε είναι γεωγραφικά τοπωνύμια της επικρατείας της, όπως:
- Шарин,
- Добрушине,
- Тарнава,
- Карпатські (карпатський),
- Троян,
- Бистриця,
- Марамуреш,
- Боровичі,
- Оріховець,
- Самбір
- Брестів
- Переяславське
- Віднів
- Вербиця
- Драгово
- Карлівка
- Лозниця
- Люблинець
- Мельники
- Загора
- Нове село
- Русів
- Слов'янськ
- Сливине
- Чорноморський район
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- Болярка
- Чехи
- Мельнич
- Мельниця
- Коса
- Коси
- Македони
- Кропи
- Аркадія
- Іонине
- Коропи
- Маркопіль
- Мартини
- Шампанія,
- Пила
- Бурдей
- Кодак
- Мелені
- Корна
- Брем
- Лядова
- Романів
- Вільне
- Шарин
- Ірпінь
- Рені
- Славута
- Красногірка
- Їжаківка
- Тиха
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- Земляне
- Таврія
- Созань
- Баба-Даг
- Біла Криниця
- Долинська
- Приморськ
- Приморське
- Приморський
- Дунайсько
- Стреків (стреківський)
- Карпати
- Карпати Вербовець (вербовецький)
- Карпати Тарнавка (тарнавський)
- Карпати Долинне, Долинка
- Карпати Ступаківка (ступаківський)
- Карпати Загора (загорський)
- Житані (житанський)
- Врубівський
- Теково (теківський)
- Радошинка
- Філянівка (філянівський)
- Гонтівка (гонтівський)
- Вінниця (вінницький)
- Велика Тур’я
- Мала Тур’я
- Нове Місто
- Черняхів
- Михайлівка (михайлівський)
- Молдовка (молдовський)
- Галичина (Галичина)
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ή κοινά ουσιαστικά στην ουκρανική γλώσσα:
Med. ελλ. μέλι (υποκοριστικό: Medok)
Kawa ελλ. Καφές
σύμφωνα με τις διατάξεις του υπο-τομέα 3 (γεωγραφικές ενδείξεις) του κεφαλαίου 9 (πνευματική
ιδιοκτησία) του Τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 204
(Πεδίο προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων).
Κοινή δήλωση ως προς το Кагор
Η Ουκρανία δύναται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί την ονομασία "Кагор" εντός της επικρατείας
της για έναν ουκρανικό αλκοολωμένο οίνο, που παράγεται σύμφωνα με τις παρακάτω κύριες
προδιαγραφές:

-

παράγεται από τοπικά σταφύλια και μούστο,

-

η ζύμωση διακόπτεται με την προσθήκη αιθυλικής αλκοόλης,

-

περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε αλκοόλ 15 - 17 % vol.alc.,

-

περιεκτικότητα σακχάρων στο τελικό προϊόν 140 - 200 g/l.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIII του κεφαλαίου 10
ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΟΡΩΝ
Σκοπός του παρόντος γλωσσαρίου είναι η διευκρίνιση της έννοιας ορισμένων όρων που
χρησιμοποιούνται στο κεφάλαιο 10 (Ανταγωνισμός) του τίτλου IV της παρούσας συμφωνίας. Το
γλωσσάριο δεν είναι νομικά δεσμευτικό και εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του
παρόντος κεφαλαίου.
α)

Περιοχές στις οποίες το βιοτικό επίπεδο είναι ασυνήθως χαμηλό ή στις οποίες παρατηρείται
σοβαρή υποαπασχόληση: Πρόκειται για περιοχές η οικονομική κατάσταση των οποίων είναι
εξαιρετικά δυσμενής σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά. Αυτός ο όρος
πληρούται αν μια περιφέρεια ή μια υποεθνική γεωγραφική διοικητική οντότητα, με μέσο
πληθυσμό περίπου 800.000 έως 3.000.000 κατοίκους, έχει κατά κεφαλήν ακαθάριστο
εγχώριο προϊόν (ΑΕγχΠ), εκφρασμένο σε μονάδες αγοραστικής δύναμης (ΜΑΔ),
χαμηλότερο από το 75% του ενωσιακού μέσου όρου.

β)

Σοβαρή διαταραχή: Η εν λόγω διαταραχή πρέπει να θίγει το σύνολο της οικονομίας του
οικείου συμβαλλόμενου μέρους ή ενός από τα κράτη μέλη του. Η διαταραχή θεωρείται μη
σοβαρή, για τους σκοπούς του παρόντος τμήματος, αν περιορίζεται σε μία από τις
περιφέρειες ή τα τμήματα του εδάφους των συμβαλλόμενων μερών.
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γ)

Υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος («ΥΓΟΣ»): Πρόκειται για οικονομικές
δραστηριότητες που οι δημόσιες αρχές προσδιορίζουν ως ιδιαίτερης σημασίας για τους
πολίτες και οι οποίες δεν θα παρέχονταν (ή θα παρέχονταν υπό διαφορετικούς όρους) χωρίς
δημόσια παρέμβαση. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πρέπει να εμφανίζει ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το γενικό οικονομικό συμφέρον άλλων οικονομικών
δραστηριοτήτων.

δ)

Δηµόσιες επιχειρήσεις: Κάθε επιχείρηση στην οποία οι δημόσιες αρχές μπορούν να
ασκήσουν, άμεσα ή έμμεσα, δεσπόζουσα επιρροή, επειδή η επιχείρηση ανήκει στην
κυριότητά τους ή λόγω της οικονομικής συμμετοχής τους σ’ αυτήν ή εξαιτίας των κανόνων
που τη διέπουν.

ε)

Αποκλειστικά δικαιώματα: Δικαιώματα που χορηγούνται από κράτος μέλος σε μια
επιχείρηση με νομοθετική, κανονιστική ή διοικητική πράξη που της απονέμει κατ’
αποκλειστικότητα το δικαίωμα να παρέχει μια υπηρεσία ή να ασκεί μια δραστηριότητα σε
συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.

στ)

Ειδικά δικαιώματα: Δικαιώματα που χορηγούνται από κράτος μέλος σε περιορισμένο αριθμό
επιχειρήσεων τα οποία, σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή και όχι βάσει αντικειμενικών,
αναλογικών και αμερόληπτων κριτηρίων,


περιορίζουν σε δύο ή περισσότερες τις επιχειρήσεις στις οποίες χορηγείται η άδεια να
παρέχουν υπηρεσία ή να ασκούν δραστηριότητα, ή



ορίζουν ότι ορισμένες ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις έχουν την άδεια να παρέχουν
υπηρεσία ή να ασκούν δραστηριότητα, ή
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παρέχουν σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή επιχειρήσεις νομικά ή κανονιστικά
πλεονεκτήματα που επηρεάζουν ουσιωδώς την ικανότητα οποιασδήποτε άλλης
επιχείρησης να παρέχει την ίδια υπηρεσία ή να ασκεί την ίδια δραστηριότητα στην ίδια
γεωγραφική περιοχή με ουσιαστικά ίσους όρους.

ζ)

Σημαντικό έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος ή κοινού ενδιαφέροντος για τα
συμβαλλόμενα μέρη: Ένα έργο είναι σημαντικό και παρουσιάζει κοινό ευρωπαϊκό
ενδιαφέρον ή κοινό ενδιαφέρον για τα συμβαλλόμενα μέρη μόνο αν

(i)

η ενίσχυση αφορά έργο σαφώς καθορισμένο ως προς τους όρους υλοποίησής του,
περιλαμβανομένων τόσο των συμμετεχόντων όσο και των στόχων του·

(ii)

το έργο πρέπει να είναι κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, υπό την έννοια ότι το
πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται από τον στόχο του έργου δεν πρέπει να περιορίζεται σε
ένα μόνο κράτος μέλος ή στα κράτη μέλη που το εφαρμόζουν, αλλά να επεκτείνεται
στην ΕΕ συνολικά
ή,
πρέπει να παρουσιάζει κοινό ενδιαφέρον για τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό την έννοια ότι
το πλεονέκτημα που επιτυγχάνεται από τον στόχο του έργου πρέπει να καλύπτει και τα
δύο συμβαλλόμενα μέρη·
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(iii) το έργο πρέπει να έχει μεγάλη σημασία ως προς τον χαρακτήρα και το μέγεθός του:
πρέπει να αποτελεί σημαντικό έργο από την άποψη των στόχων του και να είναι
ουσιώδους μεγέθους.
η)

Κρατικό μονοπώλιο εμπορικού χαρακτήρα: Τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα
είναι μονοπώλια μέσω των οποίων οι εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή άλλοι
οποιουδήποτε είδους δημόσιοι φορείς ενός συμβαλλόμενου μέρους είναι σε θέση, εκ του
νόμου ή εκ των πραγμάτων, να ελέγχουν, να κατευθύνουν ή να επηρεάζουν αισθητά, άμεσα ή
έμμεσα, τις εισαγωγές ή τις εξαγωγές μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών. Οι διατάξεις της
συμφωνίας που αφορούν τα κρατικά μονοπώλια εμπορικού χαρακτήρα ισχύουν και για τα
μονοπώλια που παραχωρούνται από τα συμβαλλόμενα μέρη.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIV του κεφαλαίου 14
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.

Στο κεφάλαιο 14 (Διευθέτηση διαφορών) του τίτλου IV της συμφωνίας και στο πλαίσιο του

παρόντος εσωτερικού κανονισμού:
ως «σύμβουλος» νοείται το άτομο που προσλαμβάνεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος για να του
παρέχει συμβουλές ή συνδρομή κατά τη διαδικασία που ακολουθείται στο πλαίσιο της ειδικής
ομάδας διαιτησίας·
ως «ειδική ομάδα διαιτησίας» νοείται η ειδική ομάδα που συγκροτείται βάσει του άρθρου 307 της
συμφωνίας·
ως «μέλος» ή «διαιτητής» νοείται το μέλος ειδικής ομάδας διαιτησίας που συγκροτείται βάσει του
άρθρου 307 της συμφωνίας·
ως «βοηθός» νοείται το άτομο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους του διορισμού διαιτητή, διεξάγει
έρευνα ή επικουρεί τον διαιτητή·
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ως «καταγγέλλον μέρος» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος το οποίο ζητά τη σύσταση ειδικής
ομάδας διαιτησίας βάσει του άρθρου 306 της συμφωνίας·
ως «μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία» νοείται το συμβαλλόμενο μέρος κατά του
οποίου διατυπώνεται ισχυρισμός ότι έχει ενεργήσει με τρόπο που παραβιάζει τη συμφωνία·
ως «εκπρόσωπος συμβαλλόμενου μέρους» νοείται υπάλληλος ή κάθε πρόσωπο που ορίζεται από
δημόσια υπηρεσία ή οργανισμό ή από κάθε άλλο δημόσιο φορέα συμβαλλόμενου μέρους,
προκειμένου να εκπροσωπεί το συμβαλλόμενο μέρος σε διαδικασίες διευθέτησης διαφορών που
ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας·
ως «ημέρα» νοείται η ημερολογιακή ημέρα.

2.

Το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία βαρύνεται με την υλικοτεχνική διαχείριση

των διαδικασιών επίλυσης της διαφοράς, και ιδίως με την οργάνωση των ακροάσεων, εκτός αν
συμφωνηθεί διαφορετικά. Ωστόσο, τα συμβαλλόμενα μέρη μοιράζονται τις δαπάνες που
απορρέουν από οργανωτικά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών των διαιτητών.
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη και η ειδική ομάδα διαιτησίας διαβιβάζουν κάθε αίτηση,

ανακοίνωση, γραπτό υπόμνημα ή άλλο έγγραφο που παραδίδεται με την έκδοση απόδειξης, με
συστημένη επιστολή, με υπηρεσίες ταχείας αποστολής, με φαξ, τέλεξ, τηλεγράφημα ή άλλο τρόπο
τηλεπικοινωνίας που παρέχει απόδειξη της αποστολής.

4.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παρέχει αντίγραφο κάθε γραπτού υπομνήματός του στο άλλο

συμβαλλόμενο μέρος και σε κάθε διαιτητή. Αντίγραφο του εγγράφου παρέχεται επίσης σε
ηλεκτρονική μορφή.

5.

Όλες οι κοινοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αιτημάτων για διαβουλεύσεις,

απευθύνονται στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας και στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αντίστοιχα.

6.

Τυπογραφικά σφάλματα ήσσονος σημασίας σε αίτηση, ανακοίνωση, γραπτό υπόμνημα ή

άλλο έγγραφο που αφορά τη διαδικασία της ειδικής ομάδας διαιτησίας μπορούν να διορθώνονται
με τη διαβίβαση νέου εγγράφου, στο οποίο αναφέρονται σαφώς οι αλλαγές.

7.

Αν η τελευταία ημέρα για την παράδοση εγγράφου συμπίπτει με επίσημη αργία στην

Ουκρανία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το έγγραφο μπορεί να παραδίδεται την επόμενη εργάσιμη
ημέρα.
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ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

8.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, αν δεν συμφωνήσουν διαφορετικά, συναντώνται με την ειδική

ομάδα διαιτησίας εντός επτά ημερών από την ημερομηνία σύστασής της, για να καθορίσουν τα
θέματα που τα συμβαλλόμενα μέρη ή η ειδική ομάδα διαιτησίας θεωρούν κατάλληλα,
συμπεριλαμβανομένων των καταβλητέων αμοιβών και δαπανών των διαιτητών, που πρέπει να
συνάδουν με τους κανόνες του ΠΟΕ.

ΑΡΧΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

9.

Το καταγγέλλον μέρος διαβιβάζει το αρχικό γραπτό υπόμνημά του το αργότερο εντός 20

ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Το συμβαλλόμενο μέρος
κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία διαβιβάζει το γραπτό του υπόμνημα αντίκρουσης το
αργότερο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης του αρχικού γραπτού υπομνήματος.
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

10.

Ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας προεδρεύει σε όλες τις συνεδριάσεις της. Η ειδική

ομάδα διαιτησίας μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον πρόεδρο να λάβει διοικητικές και διαδικαστικές
αποφάσεις.

11.

Αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα συμφωνία, και με την επιφύλαξη του

σημείου 24, η ειδική ομάδα διαιτησίας διεξάγει τις δραστηριότητές της με κάθε μέσο, μεταξύ
άλλων τηλεφωνικώς, με φαξ ή μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

12.

Στις συσκέψεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας μπορούν να συμμετέχουν μόνο οι διαιτητές,

αλλά η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να επιτρέψει στους βοηθούς των διαιτητών να παρίστανται
στις συσκέψεις της.

13.

Η σύνταξη των αποφάσεων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ειδικής ομάδας

διαιτησίας και δεν εκχωρείται σε άλλους.

14.

Αν προκύψει διαδικαστικό ζήτημα που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της συμφωνίας και

των παραρτημάτων της, η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να εφαρμόσει οποιαδήποτε κατάλληλη
διαδικασία, υπό τον όρο ότι η διαδικασία εξασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ των συμβαλλόμενων
μερών και είναι συμβατή με τις διατάξεις της συμφωνίας και των παραρτημάτων της.
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15.

Αν η ειδική ομάδα διαιτησίας θεωρεί ότι είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί οποιαδήποτε

προθεσμία ισχύει για τη διαδικασία ή να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άλλη διαδικαστική ή
διοικητική προσαρμογή, ενημερώνει γραπτώς τα συμβαλλόμενα μέρη σχετικά με τους λόγους της
αλλαγής ή της προσαρμογής, καθώς και σχετικά με την απαιτούμενη προθεσμία ή προσαρμογή. Οι
προθεσμίες του άρθρου 310 παράγραφος 2 της συμφωνίας δεν μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς τη
συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

16.

Αν κάποιος διαιτητής δεν είναι σε θέση να συμμετάσχει στη διαδικασία, αν αποσυρθεί ή αν

πρέπει να αντικατασταθεί, επιλέγεται αντικαταστάτης σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφοι 3 και
4 της συμφωνίας.

17.

Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις

του κώδικα δεοντολογίας και γι’ αυτόν το λόγο πρέπει να αντικατασταθεί, αυτό το συμβαλλόμενο
μέρος πρέπει να ειδοποιήσει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος μέσα σε 15 ημέρες από τη στιγμή που
αντιλήφθηκε την παραβίαση του κώδικα δεοντολογίας από τον διαιτητή.

18.

α)

Αν ένα συμβαλλόμενο μέρος θεωρεί ότι ένας διαιτητής διαφορετικός από τον πρόεδρο
δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας, τα συμβαλλόμενα
μέρη προχωρούν σε διαβουλεύσεις και, αν συμφωνήσουν, αντικαθιστούν τον διαιτητή
και επιλέγουν αντικαταστάτη σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο
307 παράγραφοι 3 και 4 της συμφωνίας.
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β)

Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν ως προς την ανάγκη αντικατάστασης του διαιτητή,
οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει την παραπομπή του ζητήματος στον πρόεδρο της
ειδικής ομάδας διαιτησίας, ο οποίος λαμβάνει την οριστική απόφαση.

γ)

Αν ο πρόεδρος διαπιστώσει ότι ένας διαιτητής δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις
του κώδικα δεοντολογίας, επιλέγει νέο διαιτητή με κλήρωση από τον κατάλογο που
προβλέπεται στο άρθρο 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας, στον οποίο περιλαμβανόταν
ο αρχικός διαιτητής. Αν ο αρχικός διαιτητής είχε επιλεγεί από τα συμβαλλόμενα μέρη
σύμφωνα με το άρθρο 307 παράγραφος 2 της συμφωνίας, ο αντικαταστάτης επιλέγεται
με κλήρωση από τον κατάλογο των ατόμων που είχαν προταθεί από το καταγγέλλον
μέρος και από το μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία βάσει του άρθρου 323
παράγραφος 1 της συμφωνίας. Η επιλογή του νέου διαιτητή γίνεται παρουσία των
συμβαλλόμενων μερών και μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία
υποβολής του αιτήματος στον πρόεδρο της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

19.

α)

Αν κάποιο μέρος θεωρεί ότι ο πρόεδρος της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν πληροί
τις απαιτήσεις του κώδικα δεοντολογίας, τα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις και,
αν συμφωνήσουν, αντικαθιστούν τον πρόεδρο και επιλέγουν αντικαταστάτη
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 307 παράγραφοι 3 και 4 της συμφωνίας.
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β)

Αν τα μέρη δεν συμφωνήσουν ως προς την ανάγκη αντικατάστασης του προέδρου,
οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να ζητήσει την παραπομπή του ζητήματος σε
κάποιο από τα υπόλοιπα μέλη του καταλόγου των ατόμων που είχαν επιλεγεί για τη
θέση του προέδρου βάσει του άρθρου 323 παράγραφος 1 της παρούσας συμφωνίας. Το
πρόσωπο αυτό επιλέγεται με κλήρωση, παρουσία των συμβαλλόμενων μερών, από τον
πρόεδρο της Επιτροπής Εμπορίου ή τον αναπληρωτή του. Η απόφαση που λαμβάνει
αυτό το πρόσωπο σχετικά με την ανάγκη να αντικατασταθεί ο πρόεδρος είναι οριστική.

γ)

Αν το εν λόγω πρόσωπο αποφανθεί ότι ο αρχικός πρόεδρος δεν πληροί τις απαιτήσεις
του κώδικα δεοντολογίας, επιλέγει νέο πρόεδρο με κλήρωση από τα υπόλοιπα μέλη
του καταλόγου των ατόμων που είχαν επιλεγεί για τη θέση του προέδρου βάσει του
άρθρου 323 παράγραφος 1 της συμφωνίας. Η επιλογή του νέου προέδρου γίνεται
παρουσία των συμβαλλόμενων μερών και μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για το οποίο γίνεται λόγος στην παρούσα
παράγραφο.

20.

Οι εργασίες της ομάδας διαιτησίας αναστέλλονται κατά το διάστημα που απαιτείται για την

ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στα σημεία 16, 17, 18 και 19.

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΙV/el 8

6939

ΑΚΡΟΑΣΕΙΣ

21.

Ο πρόεδρος καθορίζει την ημερομηνία και την ώρα της ακρόασης κατόπιν διαβουλεύσεων με

τα συμβαλλόμενα μέρη και τα λοιπά μέλη της ειδικής ομάδας διαιτησίας και επιβεβαιώνει τα
στοιχεία αυτά εγγράφως στα συμβαλλόμενα μέρη. Οι πληροφορίες αυτές δημοσιοποιούνται επίσης
από το συμβαλλόμενο μέρος που βαρύνεται με την υλικοτεχνική διαχείριση των διαδικασιών, όταν
η ακρόαση είναι δημόσια. Η ειδική ομάδα διαιτησίας δύναται να αποφασίσει να μη γίνει ακρόαση,
εκτός αν τα συμβαλλόμενα μέρη διαφωνήσουν με την απόφαση αυτή.

22.

Εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, η ακρόαση πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες,

αν το καταγγέλλον μέρος είναι η Ουκρανία, και στο Κίεβο, αν το καταγγέλλον μέρος είναι η
Ευρωπαϊκή Ένωση.

23.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να πραγματοποιεί συμπληρωματικές ακροάσεις, αν

συμφωνήσουν τα συμβαλλόμενα μέρη.

24.

Σε όλες τις ακροάσεις, και καθ’ όλη τη διάρκεια τους, πρέπει να είναι παρόντες όλοι οι

διαιτητές.

25.

Στις ακροάσεις μπορούν να συμμετάσχουν τα ακόλουθα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το αν οι

ακροάσεις είναι δημόσιες ή όχι:
α)

εκπρόσωποι των συμβαλλόμενων μερών·

β)

σύμβουλοι των συμβαλλόμενων μερών·
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γ)

διοικητικό προσωπικό, διερμηνείς, μεταφραστές και δημοσιογράφοι δικαστικών θεμάτων·

και
δ)

βοηθοί διαιτητών.

Μόνο οι εκπρόσωποι και οι σύμβουλοι των συμβαλλόμενων μερών μπορούν να απευθύνονται στην
ειδική ομάδα διαιτησίας.

26.

Το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την ημερομηνία της ακρόασης, κάθε συμβαλλόμενο

μέρος παραδίδει στην ειδική ομάδα διαιτησίας κατάλογο με τα ονόματα των προσώπων τα οποία
θα αναπτύξουν προφορικά επιχειρήματα κατά την ακρόαση εκ μέρους του εν λόγω συμβαλλόμενου
μέρους και με τα ονόματα των άλλων εκπροσώπων ή συμβούλων που θα παρίστανται στην
ακρόαση.

27.

Οι ακροάσεις των ειδικών ομάδων διαιτησίας είναι δημόσιες, εκτός αν τα συμβαλλόμενα

μέρη αποφασίσουν ότι οι ακροάσεις θα είναι εν μέρει ή εξ ολοκλήρου κλειστές στο κοινό. Ωστόσο,
η ειδική ομάδα διαιτησίας συνεδριάζει κεκλεισμένων των θυρών, αν τα υπομνήματα και τα
επιχειρήματα συμβαλλόμενου μέρους περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.

28.

Την ακρόαση διευθύνει η ειδική ομάδα διαιτησίας με τον ακόλουθο τρόπο, εξασφαλίζοντας

τον ίδιο χρόνο για το καταγγέλλον συμβαλλόμενο μέρος και για το συμβαλλόμενο μέρος κατά του
οποίου στρέφεται η καταγγελία:
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Επιχειρήματα
α)

επιχειρήματα του καταγγέλλοντος συμβαλλόμενου μέρους

β)

επιχειρήματα του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία

Αντεπιχειρήματα
α)

επιχειρήματα του καταγγέλλοντος συμβαλλόμενου μέρους

β)

ανταπάντηση του συμβαλλόμενου μέρους κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία.

29.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις σε οποιοδήποτε συμβαλλόμενο

μέρος ανά πάσα στιγμή κατά την ακρόαση.

30.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας μεριμνά για τη σύνταξη πρακτικών για κάθε ακρόαση και για τη

διαβίβασή τους στα συμβαλλόμενα μέρη το ταχύτερο δυνατόν.

31.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να παραδώσει συμπληρωματικό γραπτό υπόμνημα

σχετικά με οποιοδήποτε θέμα προκύψει κατά τη διάρκεια της ακρόασης εντός 10 εργάσιμων
ημερών από την ημερομηνία της ακρόασης.
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ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

32.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί, ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία, να απευθύνει

ερωτήσεις γραπτώς σε ένα ή και στα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη
λαμβάνουν αντίγραφο των ερωτήσεων που υποβάλλονται από την ειδική ομάδα διαιτησίας.

33.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος διαβιβάζει στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος αντίγραφο των

γραπτών απαντήσεών του στις ερωτήσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας. Σε κάθε συμβαλλόμενο
μέρος παρέχεται η ευκαιρία να σχολιάσει γραπτώς τις απαντήσεις του άλλου συμβαλλόμενου
μέρους εντός πέντε ημερών από την ημερομηνία διαβίβασης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ

34.

Τα συμβαλλόμενα μέρη και οι σύμβουλοί τους σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των

ακροάσεων της ομάδας διαιτησίας όταν οι ακροάσεις γίνονται κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα
με το σημείο 27. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος και οι σύμβουλοί του χειρίζονται εμπιστευτικά τις
πληροφορίες που υποβάλλει στην ειδική ομάδα διαιτησίας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και τις
οποίες το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος έχει χαρακτηρίσει εμπιστευτικές. Όταν συμβαλλόμενο
μέρος υποβάλλει εγγράφως εμπιστευτικό υπόμνημα στην ειδική ομάδα διαιτησίας, παρέχει επίσης,
ύστερα από αίτηση του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, μη εμπιστευτική περίληψη των
πληροφοριών που περιέχονται στο υπόμνημά του, η οποία δύναται να δημοσιοποιηθεί το αργότερο
15 ημέρες από την ημερομηνία είτε της αίτησης είτε της υποβολής του υπομνήματος, επικρατούσας
της ημερομηνίας που είναι μεταγενέστερη. Καμία διάταξη του παρόντος εσωτερικού κανονισμού
δεν εμποδίζει ένα συμβαλλόμενο μέρος να αποκαλύψει τις δικές του θέσεις στο κοινό, στον βαθμό
που δεν περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
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ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ ΕΠΑΦΕΣ

35.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας δεν πραγματοποιεί συναντήσεις ή επαφές με το ένα μέρος αν δεν

παρευρίσκεται και το άλλο μέρος.

36.

Κανένα μέλος της ειδικής ομάδας διαιτησίας δεν επιτρέπεται να συζητεί πτυχές του

αντικειμένου της διαδικασίας με ένα ή και τα δύο μέρη εν δεν είναι παρόντες και οι άλλοι
διαιτητές.

ΦΙΛΙΚΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

37.

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη δεν αποφασίσουν διαφορετικά εντός τριών ημερών από την

ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας διαιτησίας, η εν λόγω ειδική ομάδα μπορεί να λάβει
γραπτά υπομνήματα που δεν έχει ζητήσει, από ενδιαφερόμενα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
εγκατεστημένα στο έδαφος των συμβαλλόμενων μερών, με την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω
υπομνήματα υποβάλλονται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία σύστασης της ειδικής ομάδας
διαιτησίας, είναι συνοπτικά, συμπεριλαμβανομένων των ενδεχόμενων παραρτημάτων, και αφορούν
άμεσα τα πραγματικά ή νομικά περιστατικά της υπόθεσης που εξετάζεται από την ειδική ομάδα
διαιτησίας. Η ειδική ομάδα διαιτησίας μπορεί να αποφασίσει να επιβάλει όριο σελίδων για τα εν
λόγω υπομνήματα.

38.

Το υπόμνημα περιλαμβάνει περιγραφή του προσώπου, φυσικού ή νομικού, που το υποβάλλει,

συμπεριλαμβανομένου του τόπου εγκατάστασης, της φύσης των δραστηριοτήτων του και των
χρηματοδοτικών του πόρων, και καθορίζει το συμφέρον του εν λόγω προσώπου από τη διαδικασία
διαιτησίας.
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39.

Η ειδική ομάδα διαιτησίας παραθέτει στην απόφασή της όλα τα υπομνήματα που έχει λάβει

και τα οποία συμμορφώνονται με τους προαναφερόμενους κανόνες. Η ειδική ομάδα διαιτησίας δεν
υποχρεούται να εξετάσει στην απόφασή της τα πραγματικά ή νομικά επιχειρήματα που
αναπτύσσονται στα εν λόγω υπομνήματα. Κάθε υπόμνημα που λαμβάνει η ειδική ομάδα διαιτησίας
βάσει του παρόντος κανόνα υποβάλλεται στα μέρη προς διατύπωση σχολίων.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

40.

Σε επείγουσες περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 310 παράγραφος 2 της συμφωνίας, η

ειδική ομάδα διαιτησίας προσαρμόζει τις προθεσμίες που αναφέρονται στον παρόντα εσωτερικό
κανονισμό, όπως το κρίνει κατάλληλο.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ

41.

Κατά τις διαβουλεύσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στο άρθρο 305 της συμφωνίας, και το

αργότερο έως τη συνάντηση που αναφέρεται στο σημείο 8 στοιχείο β) του παρόντος εσωτερικού
κανονισμού, τα συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να συμφωνήσουν σχετικά με τον καθορισμό
κοινής γλώσσας εργασίας για τις διαδικασίες της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

42.

Αν τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να συμφωνήσουν σε μια κοινή γλώσσα εργασίας, κάθε

συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ταχέως τα αναγκαία μέτρα για τη μετάφραση των γραπτών
υπομνημάτων του στη γλώσσα επιλογής του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, αναλαμβάνοντας και
τις σχετικές δαπάνες, ενώ το συμβαλλόμενο μέρος κατά του οποίου στρέφεται η καταγγελία
λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για τη διερμηνεία των προφορικών παρατηρήσεων στις γλώσσες
επιλογής των συμβαλλόμενων μερών.
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43.

Οι αποφάσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας εκδίδονται στη γλώσσα ή στις γλώσσες που

επιλέγουν τα μέρη.

44.

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη επιβαρύνονται εξίσου με τις δαπάνες μετάφρασης της

απόφασης της ομάδας διαιτησίας.

45.

Κάθε μέρος δύναται να υποβάλει τις απόψεις του για τη μετάφραση εγγράφου το οποίο

συντάσσεται σύμφωνα με τον παρόντα εσωτερικό κανονισμό.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ

46.

Αν, λόγω της εφαρμογής του σημείου 7 του παρόντος εσωτερικού κανονισμού, ένα

συμβαλλόμενο μέρος λαμβάνει ένα έγγραφο σε ημερομηνία διαφορετική από την ημερομηνία κατά
την οποία το παρόν έγγραφο παραλαμβάνεται από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, κάθε χρονική
περίοδος που υπολογίζεται βάσει της ημερομηνίας παραλαβής του εν λόγω εγγράφου έχει ως
αφετηρία την τελευταία ημερομηνία παραλαβής του εγγράφου.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

47.

Ο παρών εσωτερικός κανονισμός εφαρμόζεται επίσης στις διαδικασίες που θεσπίζονται βάσει

του άρθρου 312 παράγραφος 2, του άρθρου 313 παράγραφος 2, του άρθρου 315 παράγραφος 3 και
του άρθρου 316 παράγραφος 2 της συμφωνίας. Ωστόσο, οι προθεσμίες που καθορίζονται στον
παρόντα εσωτερικό κανονισμό προσαρμόζονται σύμφωνα με τις ειδικές προθεσμίες που
προβλέπονται για την έκδοση απόφασης από την ειδική ομάδα διαιτησίας στις εν λόγω άλλες
διαδικασίες.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXV του κεφαλαίου 15
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΕΣ

Ορισμοί

1.

Στον παρόντα κώδικα δεοντολογίας:

α)

ως «μέλος» ή «διαιτητής» νοείται το μέλος ειδικής ομάδας διαιτησίας που συγκροτείται βάσει
του άρθρου 307 της συμφωνίας·

β)

ως «διαμεσολαβητής» νοείται το άτομο που διενεργεί διαδικασία διαμεσολάβησης σύμφωνα
με το κεφάλαιο 15 (Μηχανισμός διαμεσολάβησης) του τίτλου IV·

γ)

ως «υποψήφιος» νοείται το άτομο το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στον κατάλογο
διαιτητών που αναφέρεται στο άρθρο 323 της συμφωνίας και το οποίο εξετάζεται για
ενδεχόμενη επιλογή του ως μέλους ειδικής ομάδας διαιτησίας βάσει του άρθρου 307 της
συμφωνίας·
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δ)

ως «βοηθός» νοείται το άτομο το οποίο, σύμφωνα με τους όρους διορισμού ενός διαιτητή ή
διαμεσολαβητή, διενεργεί έρευνα ή παρέχει βοήθεια στον διαιτητή ή τον διαμεσολαβητή·

ε)

ως «διαδικασία», αν δεν ορίζεται διαφορετικά, νοείται η διαδικασία ειδικής ομάδας
διαιτησίας ή διαμεσολάβησης δυνάμει της συμφωνίας·

στ)

ως «προσωπικό», σε σχέση με έναν διαιτητή ή διαμεσολαβητή, νοούνται τα άτομα τα οποία
τελούν υπό τη διεύθυνση και τον έλεγχο του διαιτητή ή του διαμεσολαβητή, εξαιρουμένων
των βοηθών.

Υποχρεώσεις όσον αφορά τη διαδικασία

2.

Κάθε υποψήφιος και κάθε διαιτητής ή διαμεσολαβητής οφείλει να αποφεύγει οποιαδήποτε

παρατυπία ή εντύπωση παρατυπίας, να είναι ανεξάρτητος και αμερόληπτος, να αποφεύγει τις
άμεσες ή έμμεσες συγκρούσεις συμφερόντων και να τηρεί αυστηρά τους κανόνες δεοντολογίας για
την εξασφάλιση της ακεραιότητας και της αμεροληψίας του μηχανισμού διευθέτησης διαφορών. Οι
πρώην υποψήφιοι, διαιτητές ή διαμεσολαβητές οφείλουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που
θεσπίζονται στα σημεία 15, 16, 17 και 18 του παρόντος κώδικα δεοντολογίας.
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Υποχρεώσεις κοινοποίησης

3.

Πριν από την επιβεβαίωση της επιλογής του ως διαιτητή ή ως διαμεσολαβητή βάσει της

συμφωνίας, κάθε υποψήφιος οφείλει να αποκαλύπτει την ύπαρξη κάθε συμφέροντος, σχέσης ή
θέματος που θα μπορούσε να επηρεάσει την ανεξαρτησία ή την αμεροληψία του ή να εγείρει
εύλογη υπόνοια παρατυπίας ή μεροληψίας κατά τη διαδικασία. Για τον σκοπό αυτόν, ο υποψήφιος
πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνει γνώση της ύπαρξης
τέτοιου είδους συμφερόντων, σχέσεων και θεμάτων.

4.

Κάθε υποψήφιος και κάθε διαιτητής ή διαμεσολαβητής οφείλει να κοινοποιεί θέματα σχετικά

με πραγματικές ή πιθανές παραβιάσεις του παρόντος κώδικα δεοντολογίας μόνο στην Επιτροπή
Εμπορίου προς εξέταση από τα συμβαλλόμενα τα μέρη.

5.

Από τη στιγμή της επιλογής του, ο διαιτητής ή ο διαμεσολαβητής οφείλει να εξακολουθήσει

να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λαμβάνει γνώση για τυχόν συμφέροντα,
σχέσεις ή θέματα που αναφέρονται στο σημείο 3 του παρόντος κώδικα δεοντολογίας, και τα οποία
υποχρεούται να κοινοποιεί. Η υποχρέωση κοινοποίησης αποτελεί διαρκές καθήκον, το οποίο
υποχρεώνει τα μέλη να κοινοποιούν οποιαδήποτε τέτοια συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, που
ενδέχεται να ανακύψουν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Κάθε μέλος οφείλει να κοινοποιεί
εγγράφως προς την Επιτροπή Εμπορίου τα εν λόγω συμφέροντα, σχέσεις και θέματα, προς εξέταση
από τα μέρη.
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Καθήκοντα των διαιτητών και των διαμεσολαβητών

6.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές, από τη στιγμή της επιλογής τους, εκτελούν τα

καθήκοντά τους διεξοδικά, χωρίς καθυστερήσεις, με δίκαιο τρόπο και επιμελώς καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας.

7.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές οφείλουν να εξετάζουν αποκλειστικά και μόνο τα θέματα

που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία και που είναι απαραίτητα για τη λήψη απόφασης και δεν
επιτρέπεται να αναθέτουν σε κανένα άλλο πρόσωπο το έργο αυτό.

8.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές λαμβάνουν όλα τα δέοντα μέτρα για να διασφαλίζουν ότι

οι βοηθοί και το προσωπικό τους γνωρίζουν τα σημεία 2, 3, 4, 5, 16, 17 και 18 του παρόντος
κώδικα δεοντολογίας και συμμορφώνονται μ’ αυτά.

9.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 330 της συμφωνίας, οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές δεν

αναλαμβάνουν μονομερείς επαφές σχετικά με τη διαδικασία.
Ανεξαρτησία και αμεροληψία των διαιτητών και των διαμεσολαβητών

10.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές πρέπει να είναι ανεξάρτητοι και αμερόληπτοι, να

αποφεύγουν τη δημιουργία εντύπωσης παρατυπίας ή μεροληπτικής στάσης και να μην
επηρεάζονται από ίδιο συμφέρον, έξωθεν πιέσεις, πολιτικές πεποιθήσεις, διαμαρτυρίες της κοινής
γνώμης, προσήλωση σε ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη ή τον φόβο κριτικής.
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11.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές οφείλουν να μην αναλαμβάνουν, αμέσως ή εμμέσως,

υποχρεώσεις ή να δέχονται οφέλη τα οποία θα μπορούσαν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν,
ή να φανεί ότι επηρεάζουν, την ομαλή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

12.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές οφείλουν να μην κάνουν χρήση της ιδιότητάς τους ως

μελών της ειδικής ομάδας διαιτησίας για να προωθήσουν προσωπικά ή ιδιωτικά συμφέροντα και
υποχρεούνται να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες ενδέχεται να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι
κάποιοι είναι σε θέση να τους επηρεάζουν.

13.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές δεν επιτρέπουν να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους ή η

κρίση τους από σχέσεις ή ευθύνες οικονομικού, επιχειρηματικού, επαγγελματικού, οικογενειακού ή
κοινωνικού χαρακτήρα.

14.

Οι διαιτητές και οι διαμεσολαβητές αποφεύγουν να συνάπτουν σχέσεις ή να αποκτούν

οικονομικά οφέλη που ενδέχεται να επηρεάσουν την αμεροληψία τους ή τα οποία θα μπορούσαν
εύλογα να δημιουργήσουν την εντύπωση παρατυπίας ή μεροληψίας.
Υποχρεώσεις πρώην διαιτητών ή διαμεσολαβητών

15.

Όλοι οι πρώην διαιτητές ή διαμεσολαβητές πρέπει να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να

δημιουργήσουν την εντύπωση ότι επέδειξαν μεροληψία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ή
ότι αποκόμισαν όφελος από οποιαδήποτε απόφαση της ειδικής ομάδας διαιτησίας ή από
συμβουλευτική γνώμη.
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Εμπιστευτικότητα

16.

Κανείς διαιτητής ή διαμεσολαβητής ή πρώην διαιτητής ή διαμεσολαβητής δεν επιτρέπεται σε

καμία χρονική στιγμή να αποκαλύπτει ή να κάνει χρήση οποιασδήποτε μη δημόσιας πληροφορίας
που αφορά τη διαδικασία ή που προέκυψε κατά τη διαδικασία, παρά μόνο για τους σκοπούς της εν
λόγω διαδικασίας, και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να αποκαλύπτει ή να κάνει χρήση
οποιασδήποτε τέτοιας πληροφορίας για να αποκομίσει προσωπικά οφέλη ή οφέλη για άλλους ή για
να βλάψει τα συμφέροντα άλλων.

17.

Οι διαιτητές υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν αποφάσεις ή τμήματα αποφάσεων της

ειδικής ομάδας διαιτησίας πριν από τη δημοσίευσή τους σύμφωνα με τη συμφωνία.

18.

Οι διαιτητές ή οι πρώην διαιτητές δεν επιτρέπεται σε καμία χρονική στιγμή να αποκαλύπτουν

τις συζητήσεις της ειδικής ομάδας διαιτησίας ή τις απόψεις οποιουδήποτε διαιτητή.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΤΙΤΛΟΣ V: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVI στο Κεφάλαιο 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

1.

Η ΕΕ και η Ουκρανία θεσπίζουν με το παρόν «μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης» με

στόχο τον καθορισμό πρακτικών μέτρων για την πρόληψη και την ταχεία αντίδραση σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης ή σε απειλή κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Ο μηχανισμός αυτός προβλέπει την
έγκαιρη αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων και προβλημάτων σχετικά με τον εφοδιασμό και
τη ζήτηση φυσικού αερίου, πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την πρόληψη και την
ταχεία αντίδραση σε περίπτωση κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή απειλής κατάστασης έκτακτης
ανάγκης.

2.

Για τον σκοπό του παρόντος Παραρτήματος, ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης νοείται η

κατάσταση που προκαλεί σημαντική διαταραχή/φυσική διακοπή του εφοδιασμού με φυσικό αέριο,
πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ της Ουκρανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.

Για τον σκοπό του παρόντος Παραρτήματος, ως Συντονιστές νοούνται ο Υπουργός Ενέργειας

της Ουκρανίας και το Μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιο για θέματα ενέργειας.
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4.

Θα πρέπει να διενεργείται έγκαιρη αξιολόγηση των ενδεχομένων κινδύνων και προβλημάτων

σχετικά με τον εφοδιασμό και τη ζήτηση ενεργειακών υλών και προϊόντων από κοινού από τα δύο
Μέρη, ιδίως στο πλαίσιο του Μνημονίου Συμφωνίας για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας της 1ης Δεκεμβρίου 2005, η οποία και θα
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο τακτικής υποβολής εκθέσεων προς τους Συντονιστές.

5.

Εάν ένα από τα Μέρη της παρούσας συμφωνίας λάβει γνώση κατάστασης έκτακτης ανάγκης

ή κατάστασης που κατά τη γνώμη του θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
το Μέρος αυτό θα πρέπει να ενημερώσει χωρίς καθυστέρηση το άλλο Μέρος.

6.

Βάσει των συνθηκών που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του παρόντος Παραρτήματος, οι

Συντονιστές κοινοποιούν ο ένας στον άλλο, το συντομότερο δυνατόν, την ανάγκη κινητοποίησης
του μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης. Στην κοινοποίηση αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα
πρόσωπα που έχουν οριστεί και εξουσιοδοτηθεί από τους Συντονιστές για να διατηρούν μόνιμη
επικοινωνία μεταξύ τους.

7.

Με την κοινοποίηση σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος, κάθε

Μέρος παρέχει στο άλλο Μέρος τη δική του αξιολόγηση. Η αξιολόγηση αυτή θα περιλαμβάνει
εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος εντός του οποίου θα μπορούσε να εξαλειφθεί η απειλή της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αμφότερα τα Μέρη αντιδρούν
αμέσως στην παρεχόμενη από το άλλο Μέρος αξιολόγηση την οποία και συμπληρώνουν με τις
διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες.
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8.

Εάν ένα Μέρος δεν δύναται να αξιολογήσει επαρκώς ή να αποδεχθεί την αξιολόγηση του

άλλου Μέρους για την κατάσταση ή το εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου ενδέχεται να
εξαλειφθεί η απειλή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο
αντίστοιχος Συντονιστής μπορεί να ζητήσει διαβουλεύσεις, οι οποίες πρέπει να αρχίσουν εντός
προθεσμίας που δεν υπερβαίνει τις τρεις ημέρες από τη στιγμή της διαβίβασης της κοινοποίησης
που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος Παραρτήματος. Αυτές οι διαβουλεύσεις
πραγματοποιούνται μέσω Ομάδας Εμπειρογνωμόνων, η οποία αποτελείται από εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους των Συντονιστών. Οι διαβουλεύσεις έχουν ως στόχο:

-

την κατάρτιση κοινής αξιολόγησης της κατάστασης και των πιθανών περαιτέρω εξελίξεων
των γεγονότων·

-

την κατάρτιση συστάσεων για την εξάλειψη της απειλής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή
την υπέρβαση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης·

-

την κατάρτιση συστάσεων σχετικά με σχέδιο κοινής δράσης των Μερών για την
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και, εάν είναι δυνατόν,
την υπέρβαση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας
θέσπισης Ειδικής Ομάδας Παρακολούθησης.

9.

Οι διαβουλεύσεις, κοινές αξιολογήσεις και οι προτεινόμενες συστάσεις βασίζονται στις αρχές

της διαφάνειας, της μη διακριτικής μεταχείρισης και της αναλογικότητας.
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10.

Οι Συντονιστές, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, θα εργάζονται για την εξάλειψη της

απειλής της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή την υπέρβαση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης,
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις που καταρτίστηκαν ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεων.

11.

Η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων που αναφέρεται στην παράγραφο 8 θα υποβάλει εκθέσεις στους

Συντονιστές σχετικά με τις δραστηριότητές της, αμέσως μετά την εφαρμογή οποιουδήποτε
συμφωνηθέντος σχεδίου δράσης.

12.

Εάν ανακύψει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, οι Συντονιστές μπορούν να θεσπίσουν Ειδική

Ομάδα Παρακολούθησης για την εξέταση των τρεχουσών συνθηκών και της εξέλιξης των
γεγονότων και για την αντικειμενική καταγραφή τους. Η Ομάδα αποτελείται από:

-

αντιπροσώπους αμφοτέρων των Μερών·

-

αντιπροσώπους των ενεργειακών εταιριών των Μερών·

-

αντιπροσώπους διεθνών οργανισμών ενέργειας, οι οποίοι προτάθηκαν και εγκρίθηκαν
αμοιβαία από τα Μέρη·

-

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, οι οποίοι προτάθηκαν και εγκρίθηκαν αμοιβαία από τα
Μέρη.

13.

Η Ειδική Ομάδα Παρακολούθησης αρχίζει τις εργασίες της χωρίς καθυστέρηση, και

λειτουργεί, όπως απαιτείται, μέχρι την επίλυση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Η απόφαση για
τη λήξη των εργασιών της Ειδικής Ομάδας Παρακολούθησης λαμβάνεται από κοινού από τους
Συντονιστές.
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14.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτονται οι συνθήκες οι οποίες περιγράφονται στην παράγραφο 5

και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εφαρμογή του μηχανισμού έγκαιρης
προειδοποίησης, καθώς και μέχρι να εξαλειφθεί η απειλή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης ή να
διευθετηθεί η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών για το άλλο Μέρος. Αμφότερα τα Μέρη θα
συνεργάζονται με στόχο την επίτευξη άμεσης λύσης με πνεύμα διαφάνειας. Τα Μέρη θα απέχουν
από οποιεσδήποτε δράσεις που δεν σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και
οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν ή να επιδεινώσουν τις αρνητικές συνέπειες για τον
εφοδιασμό με φυσικό αέριο, πετρέλαιο ή ηλεκτρική ενέργεια μεταξύ της Ουκρανίας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

15.

Κάθε Μέρος, ανεξάρτητα, βαρύνεται με τις δαπάνες που αφορούν τις δράσεις στο πλαίσιο

του παρόντος Παραρτήματος.

16.

Τα Μέρη διατηρούν το απόρρητο όλων των πληροφοριών που ανταλλάχθηκαν μεταξύ τους

και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως απόρρητου χαρακτήρα. Τα Μέρη λαμβάνουν τα απαραίτητα
μέτρα για να προστατεύουν τις απόρρητες πληροφορίες βάσει των συναφών νομικών και
κανονιστικών πράξεων της Ουκρανίας, ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και/ή των κρατών μελών της,
κατά περίπτωση, καθώς και βάσει των εφαρμοστέων διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων.

17.

Τα Μέρη μπορούν να καλέσουν, με αμοιβαία συμφωνία, αντιπροσώπους τρίτων μερών για να

συμμετάσχουν στις διαβουλεύσεις ή την παρακολούθηση που αναφέρονται στις παραγράφους 8
και 12.
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18.

Τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να προσαρμόσουν τις διατάξεις του παρόντος

Παραρτήματος για τη θέσπιση μηχανισμού έγκαιρης προειδοποίησης μεταξύ αυτών και άλλων
μερών.

19.

Η παραβίαση αυτού του μηχανισμού δεν μπορεί να αποτελέσει βάση διαδικασιών

διευθέτησης διαφορών στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. Επιπλέον, σε ανάλογες διαδικασίες
διευθέτησης διαφορών, ένα Μέρος δεν βασίζεται ούτε προβάλει ως αποδεικτικά στοιχεία:

-

θέσεις που λήφθηκαν ή προτάσεις που υποβλήθηκαν από το άλλο Μέρος κατά τη διάρκεια
της διαδικασίας, ή

-

το γεγονός ότι το άλλο Μέρος δήλωσε ότι είναι διατεθειμένο να αποδεχθεί λύση της
κατάστασης έκτακτης ανάγκης υπό την προϋπόθεση εφαρμογής αυτού του μηχανισμού.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVII στο κεφάλαιο 1
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Ηλεκτρική ενέργεια
Οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012 όπως
σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις
διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση
2006/770/ΕΚ της Επιτροπής
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012
όπως σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
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Οδηγία 2005/89/ΕΚ περί μέτρων διασφάλισης του εφοδιασμού με ηλεκτρισμό και περί επενδύσεων
υποδομής
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012 όπως
σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
Φυσικό αέριο
Οδηγία 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012 όπως
σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012
όπως σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
Οδηγία 2004/67/ΕΚ σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης του εφοδιασμού με φυσικό αέριο
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012 όπως
σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
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Πετρέλαιο
Οδηγία 2006/67/ΕΚ περί υποχρεώσεως διατηρήσεως ενός ελαχίστου επιπέδου αποθεμάτων αργού
πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της Ουκρανίας
εντός 3 ετών και εφαρμόζονται εντός 11 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Αναζήτηση και εξερεύνηση υδρογονανθράκων
Οδηγία 94/22/ΕΚ για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και
παραγωγής υδρογονανθράκων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, λαμβανομένων υπόψη των άρθρων (12 και 13) των διατάξεων της Ενέργειας
σε συνάρτηση με το εμπόριο που καλύπτονται από το Κεφάλαιο 11 (Ενέργεια σε συνάρτηση με το
εμπόριο) του Τίτλου IV (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα).
Ενεργειακή απόδοση
Οδηγία 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της Ουκρανίας
εντός 3 ετών και εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές
υπηρεσίες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας αντικατοπτρίζονται στη νομοθεσία της Ουκρανίας
εντός 5 ετών και εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2005/32/ΕΚ για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού
όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια
Οδηγίες/κανονισμοί εφαρμογής:

-

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 278/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού σχετικά με την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος σε κατάσταση άνευ φορτίου και
τη μέση ενεργό απόδοση των εξωτερικών τροφοδοτικών ισχύος·

-

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 245/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για
τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και
φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες·
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-

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 244/2009 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για τους μη κατευθυντικούς οικιακούς λαμπτήρες·

-

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 107/2009 της Επιτροπής αναφορικά με τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για απλούς μετατροπείς-αποκωδικοποιητές·

-

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1275/2008 της Επιτροπής όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού
σχεδιασμού για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
οικιακού και γραφειακού εξοπλισμού σε λειτουργία αναμονής ή εκτός λειτουργίας·

-

Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους
λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα·

-

Οδηγία 96/57/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση των οικιακών
ηλεκτρικών ψυγείων, καταψυκτών και συνδυασμών τους·

-

Οδηγία 2000/55/ΕΚ σχετικά με τις απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης για τα στραγγαλιστικά
πηνία που προορίζονται για τους φθορισμού.
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Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις στην οδηγία-πλαίσιο καθώς και στα συναφή υφιστάμενα μέτρα
εφαρμογής («θυγατρικές οδηγίες ή θυγατρικοί κανονισμοί») εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Οι νέες θυγατρικές οδηγίες/νέοι θυγατρικοί κανονισμοί
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες/τους
κανονισμούς μετά τις αλλαγές στο παρόν Παράρτημα σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις όπως
ορίζονται στον Τίτλο VII της παρούσας συμφωνίας και όπως κοινοποιούνται στην Ουκρανία.
Οδηγία 92/75/ΕΟΚ για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας και λοιπών πόρων των οικιακών
συσκευών με την επισήμανση και την παροχή ομοιόμορφων πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα
Οδηγίες/κανονισμοί εφαρμογής:

-

Οδηγία 2003/66/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας για
τα οικιακά ηλεκτρικά ψυγεία και τους καταψύκτες, καθώς και τους συνδυασμούς αυτών·

-

Οδηγία 2002/40/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών
ηλεκτρικών φούρνων·

-

Οδηγία 2002/31/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών
κλιματιστικών·

-

Οδηγία 98/11/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών λαμπτήρων·

-

Οδηγία 97/17/ΕΚ της Επιτροπής για την ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών
πλυντηρίων πιάτων όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 1999/9/ΕΚ για την ένδειξη της
κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων πιάτων·
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-

Οδηγία 96/60/ΕΚ της Επιτροπής όσον αφορά την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων·

-

Οδηγία 95/13/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών ηλεκτρικών στεγνωτηρίων ρούχων·

-

Οδηγία 95/12/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με την ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας των
οικιακών ηλεκτρικών πλυντηρίων ρούχων.

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις στην οδηγία-πλαίσιο καθώς και στα συναφή υφιστάμενα μέτρα
εφαρμογής («θυγατρικές οδηγίες ή θυγατρικοί κανονισμοί») εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Οι νέες θυγατρικές οδηγίες/νέοι θυγατρικοί κανονισμοί
εφαρμόζονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που καθορίζονται σε αυτές τις οδηγίες/τους
κανονισμούς μετά τις αλλαγές στο παρόν Παράρτημα σύμφωνα με τις θεσμικές διατάξεις όπως
ορίζονται στον Τίτλο VII της παρούσας συμφωνίας και όπως κοινοποιούνται στην Ουκρανία.
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Πυρηνικός τομέας
Οδηγία 96/29/Ευρατόμ για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της
υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες
ακτινοβολίες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών
αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/122/ΕΚ για τον έλεγχο των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXVIII στο κεφάλαιο 4
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Έμμεση φορολογία
Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα
φόρου προστιθέμενης αξίας
Χρονοδιάγραμμα: οι διατάξεις της οδηγίας, εκτός των άρθρων 5-8, 20, 33, 40-42, 79, 100-101, 123130, 140-142, 145, 146 (1(B), 147, 155, 164-166, 170-171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, 238240, 245, 254, 258, 274-280, 293-294, 370-395, 396-400, 402-410, 411-413 (διατάξεις που
εφαρμόζονται στα κράτη μέλη της ΕΕ)· των άρθρων 281-294, 295- 305, 306-325, 326-332, 333343, 348-349, 358-369 (για τα ειδικά φορολογικά καθεστώτα), εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2007/74/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2007, για την απαλλαγή από το φόρο
προστιθέμενης αξίας και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εμπορευμάτων που εισάγονται από
πρόσωπα που ταξιδεύουν από τρίτες χώρες

-

τμήμα 3 για τα ποσοτικά όρια

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, για την εναρμόνιση των
διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα
αλκοολούχα ποτά
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση
του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σταδιακά, λαμβανομένων υπόψη των
μελλοντικών αναγκών της Ουκρανίας στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της
ενεργειακής απόδοσης, όπως μπορεί να ανακύψουν ιδίως από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις για την
κλιματική αλλαγή μετά το 2012.
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Οδηγία 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με το γενικό καθεστώς
των ειδικών φόρων κατανάλωσης και για την κατάργηση της οδηγίας 92/12/ΕΟΚ

-

Άρθρο 1

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και τους
συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά
(κωδικοποίηση)
Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας εκτός του άρθρου 7 παράγραφος 2, των άρθρων 8, 9, 10, 11, 12,
του άρθρου 14 παράγραφοι 1, 2 και 4, των άρθρων 18 και 19 για τα οποία το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής θα καθοριστεί από το Συμβούλιο Σύνδεσης.
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των ακόλουθων οδηγιών από την Ουκρανία:
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Δέκατη τρίτη οδηγία 86/560/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 1986, για την εναρμόνιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών - τρόπος
επιστροφής του φόρου προστιθέμενης αξίας στους υποκείμενους στο φόρο που δεν είναι
εγκατεστημένοι σε έδαφος της Κοινότητας
Οδηγία 92/83/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 για την εναρμόνιση των
διαρθρώσεων των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στην αλκοόλη και τα
αλκοολούχα όσον αφορά την κατηγορία ενδιάμεσων προϊόντων όπως καθορίζεται στην οδηγία
Άρθρο 7 παράγραφος 2, άρθρα 8, 9, 10, 11, 12, άρθρα 14 παράγραφοι 1, 2 και 4, άρθρο 18 και
άρθρο 19 της οδηγίας του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ, της 21ης Ιουνίου 2011, για τη διάρθρωση και
τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα
καπνά (κωδικοποίηση)

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXIX στο κεφάλαιο 5
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ
Το κεκτημένο στον τομέα των στατιστικών όπως αναφέρεται στο άρθρο 355 του κεφαλαίου 5
(Στατιστικές), Τίτλος V (Οικονομική και τομεακή συνεργασία) καθορίζεται στη Συλλογή
Στατιστικών Απαιτήσεων που επικαιροποιείται ετησίως και θεωρείται από τα μέρη ότι
επισυνάπτεται στην παρούσα συμφωνία.
Η τελευταία διαθέσιμη εκδοχή της Συλλογής Στατιστικών Απαιτήσεων βρίσκεται στην ιστοσελίδα
της Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) σε ηλεκτρονική μορφή.

http://epp.eurostat.ec.europa.eu

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX στο κεφάλαιο 6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Περιβαλλοντική διαχείριση και ενσωμάτωση του περιβάλλοντος στους άλλους τομείς πολιτικής
Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (κωδικοποίηση)
Για έργα που εμπίπτουν στη Συνθήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας όλες οι διατάξεις
της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2013 όπως σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για
την προσχώρηση της Ουκρανίας στην εν λόγω Συνθήκη. Για άλλα έργα ισχύουν οι ακόλουθες
διατάξεις:

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

θέσπιση απαίτησης ότι τα έργα του Παραρτήματος I υποβάλλονται σε εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και απαίτησης για διαδικασία προκειμένου να αποφασιστεί
ποιά έργα του Παραρτήματος ΙΙ πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών
επιπτώσεων (άρθρο 4)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

καθορισμός του πεδίου των πληροφοριών που πρέπει να παρασχεθούν από τον κύριο του
έργου (άρθρο 5)

Χρονοδιάγραμμα: αυτές οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση διαδικασίας διαβούλευσης με τις περιβαλλοντικές αρχές και δημόσιας διαδικασίας
διαβούλευσης (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εισαγωγή ρυθμίσεων με τις γειτονικές χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη
διαβούλευση (άρθρο 7)
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Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση μέτρων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το αποτέλεσμα των αποφάσεων
όσον αφορά τις αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας (άρθρο 9)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εκτίμηση
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση διαδικασίας προκειμένου να αποφασιστεί ποια σχέδια ή προγράμματα πρέπει να
υποβάλλονται σε στρατηγική εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και απαιτήσεων ότι τα
σχέδια ή προγράμματα για τα οποία είναι υποχρεωτική η στρατηγική εκτίμηση
περιβαλλοντικών επιπτώσεων υποβάλλονται στην εκτίμηση αυτή (άρθρο 3)

-

θέσπιση διαδικασίας διαβούλευσης με τις περιβαλλοντικές αρχές και δημόσιας διαδικασίας
διαβούλευσης (άρθρο 6)

-

εισαγωγή ρυθμίσεων με τις γειτονικές χώρες για την ανταλλαγή πληροφοριών και τη
διαβούλευση (άρθρο 7)
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Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/4/ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την
κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

καθορισμός πρακτικών ρυθμίσεων βάσει των οποίων παρέχονται στο κοινό περιβαλλοντικές
πληροφορίες και εφαρμοστέες εξαιρέσεις (άρθρα 3 και 4)

-

εξασφάλιση της παροχής περιβαλλοντικών πληροφοριών από τις δημόσιες αρχές στο κοινό
(άρθρο 3 παράγραφος 1)

-

καθορισμός διαδικασιών για την επανεξέταση αποφάσεων απόρριψης παροχής
περιβαλλοντικών πληροφοριών ή εν μέρει μόνο παροχής πληροφοριών (άρθρο 6)

-

θέσπιση συστήματος διάδοσης περιβαλλοντικών πληροφοριών στο κοινό (άρθρο 7)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/35/ΕΚ σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του
κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση μηχανισμού παροχής πληροφοριών στο κοινό [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχεία α)
και δ)]

-

θέσπιση μηχανισμού δημόσιας διαβούλευσης [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο β) και
παράγραφος 3]

-

θέσπιση μηχανισμού για παρατηρήσεις και γνώμες του κοινού που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων [άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο γ)]

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Ποιότητα του αέρα
Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την
Ευρώπη

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός της ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση ανώτερων και κατώτερων ορίων εκτίμησης (άρθρο 5), τιμών στόχων και οριακών
τιμών (άρθρα 13,14,16 παράγραφος 2,17 παράγραφος 1), και του στόχου μείωσης της
έκθεσης σε σωματίδια ΑΣ2,5 (άρθρο 15 παράγραφος 1)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για το διοξείδιο του θείου, το
διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τον μόλυβδο, το βενζόλιο, το μονοξείδιο του
άνθρακα, το όζον και τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας βάσει της υφιστάμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Με την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής
από την Ουκρανία των εν λόγω διατάξεων για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
οδηγίας.

-

θέσπιση και κατάταξη ζωνών και οικισμών (άρθρα 4 και 5)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

θέσπιση συστήματος εκτίμησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα ως προς τους
ατμοσφαιρικούς ρύπους (άρθρα 5, 6 και 9)

-

θέσπιση σχεδίων για την ποιότητα του αέρα σε ζώνες και οικισμούς όπου τα επίπεδα των
ρύπων υπερβαίνουν την οριακή τιμή ή τιμή στόχο (άρθρο 23)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για το διοξείδιο του θείου, το
διοξείδιο του αζώτου και τα οξείδια του αζώτου, τον μόλυβδο, το βενζόλιο, το μονοξείδιο του
άνθρακα, το όζον και τα σωματίδια ΑΣ10 και ΑΣ2,5, εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας βάσει της υφιστάμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Με την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής
από την Ουκρανία των εν λόγω διατάξεων για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της
οδηγίας.

-

θέσπιση σχεδίων βραχυπρόθεσμης δράσης για ζώνες και οικισμούς όπου υπάρχει κίνδυνος
υπέρβασης των ορίων συναγερμού (άρθρο 24)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση συστήματος παροχής πληροφοριών στο κοινό (άρθρο 26)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2004/107/ΕΚ σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: αυτές οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση ανώτατων και κατώτατων ορίων εκτίμησης (άρθρο 4 παράγραφος 6) και τιμών
στόχων (άρθρο 3)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για το αρσενικό, το νικέλιο, το
κάδμιο και το βενζο(a)πυρένιο εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας βάσει
της υφιστάμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το
Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής από την Ουκρανία των εν λόγω
διατάξεων για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της οδηγίας.

-

θέσπιση και ταξινόμηση ζωνών και οικισμών (άρθρο 3 και άρθρο 4 παράγραφος 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

θέσπιση συστήματος για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα σε σχέση με
τους ατμοσφαιρικούς ρύπους (άρθρο 4)

-

λήψη μέτρων για τη διατήρηση/βελτίωση της ποιότητας του αέρα σε σχέση με τους συναφείς
ρύπους (άρθρο 3)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας βάσει της υφιστάμενης κατάστασης στην Ουκρανία. Με την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα
της εφαρμογής από την Ουκρανία των εν λόγω διατάξεων για την πλήρη συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις της οδηγίας.
Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση
της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2000/71/ΕΚ, 2003/17/ΕΚ και
2009/30/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

διενέργεια εκτίμησης της εθνικής κατανάλωσης καυσίμου

-

θέσπιση συστήματος παρακολούθησης της ποιότητας των καυσίμων (άρθρο 8)

-

απαγόρευση εμπορίας μολυβδούχου βενζίνης (άρθρο 3 παράγραφος 1)
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-

άδεια εμπορίας αμόλυβδης βενζίνης, ντίζελ και πετρελαίων εσωτερικής καύσης που
προορίζονται για τα κινητά μη οδικά μηχανήματα και τους γεωργικούς και δασικούς
ελκυστήρες μόνο εάν αυτά πληρούν τις συναφείς προϋποθέσεις (άρθρα 3 και 4)

-

θέσπιση ρυθμιστικού συστήματος για την κάλυψη έκτακτων γεγονότων και συστήματος για
τη συλλογή των εθνικών στοιχείων περί ποιότητας καυσίμων (άρθρα 7 και 8)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/32/ΕΚ σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο
και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1882/2003 και την οδηγία 2005/33/ΕΚ
Για καύσιμα που χρησιμοποιούνται για σκοπούς βάσει της Συνθήκης για την Ίδρυση της
Ενεργειακής Κοινότητας όλες οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την
01/01/2012 όπως σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη
αυτή. Για καύσιμα που χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εφαρμόζονται οι ακόλουθες
διατάξεις:

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

θέσπιση αποτελεσματικού δειγματοληπτικού συστήματος και των κατάλληλων μεθόδων
ανάλυσης (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

απαγόρευση χρήσης βαρέος μαζούτ και πετρελαίου εσωτερικής καύσης που έχουν
περιεκτικότητα σε θείο μεγαλύτερη από τις καθιερωμένες οριακές τιμές (άρθρο 3
παράγραφος 1 και άρθρο 4 παράγραφος 1)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εφαρμογή οριακών τιμών για την περιεκτικότητα σε θείο των καυσίμων πλοίων [άρθρο 4
στοιχεία α) και β)]

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 94/63/ΕΚ για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) που
προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις τερματικές εγκαταστάσεις
στους σταθμούς διανομής καυσίμων όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εντοπισμός όλων των τερματικών εγκαταστάσεων για την αποθήκευση και τη φόρτωση
βενζίνης (άρθρο 2)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση τεχνικών μέτρων για τη μείωση της απώλειας βενζίνης από τις εγκαταστάσεις
αποθήκευσης των τερματικών εγκαταστάσεων και των σταθμών διανομής και κατά τη
διάρκεια της φόρτωσης και εκφόρτωσης κινητών δεξαμενών σε τερματικές εγκαταστάσεις
(άρθρα 3, 4 και 6 και Παράρτημα III)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 9 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας
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-

απαίτηση εκπλήρωσης των προϋποθέσεων για όλες τις εξέδρες φόρτωσης βυτιοφόρων
αυτοκινήτων και τις κινητές δεξαμενές (άρθρα 4 και 5)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 9 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/42/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που
οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα
φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

καθορισμός μέγιστων οριακών τιμών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ των χρωμάτων διακόσμησης
και των βερνικιών (άρθρο 3 και Παράρτημα II)

-

θέσπιση απαιτήσεων για τη διασφάλιση της επισήμανσης των προϊόντων που διατίθενται
στην αγορά και της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που συμμορφώνονται με τις συναφείς
απαιτήσεις (άρθρα 3 και 4)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Διαχείριση αποβλήτων και πόρων
Οδηγία 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός της ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την ιεράρχηση των αποβλήτων
σε πέντε βαθμίδες και προγραμμάτων για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων
(Κεφάλαιο V της οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση μηχανισμού για την ανάκτηση του πλήρους κόστους σύμφωνα με την αρχή «ο
ρυπαίνων πληρώνει» και την αρχή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού (άρθρο 14)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΧ/el 14

6985

-

θέσπιση συστήματος αδειών για οργανισμούς ή επιχειρήσεις που εκτελούν εργασίες διάθεσης
ή ανάκτησης αποβλήτων, με ειδικές υποχρεώσεις για την επεξεργασία επικίνδυνων
αποβλήτων (Κεφάλαιο IV της οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση αρχείου οργανισμών και επιχειρήσεων συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων
(Κεφάλαιο IV της οδηγίας 2008/98/ΕΚ)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων όπως τροποποιήθηκε με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

κατάταξη χώρων υγειονομικής ταφής (άρθρο 4)

-

προετοιμασία εθνικής στρατηγικής για τη μείωση των βιοαποδομήσιμων αστικών αποβλήτων
που προορίζονται για χώρο υγειονομικής ταφής (άρθρο 5)
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-

θέσπιση συστήματος αίτησης και άδειας καθώς και διαδικασιών αποδοχής αποβλήτων (άρθρα
5-7, 11, 12 και 14)

-

θέσπιση διαδικασιών ελέγχου και παρακολούθησης κατά τη φάση λειτουργίας των χώρων
υγειονομικής ταφής και διαδικασιών παύσης της λειτουργίας και μετέπειτα φροντίδας για
τους χώρους ταφής που δεν θα λειτουργούν πλέον (άρθρα 12 και 13)

-

θέσπιση σχεδίων διευθέτησης για τους υφιστάμενους χώρους υγειονομικής ταφής (άρθρο 14)

-

θέσπιση μηχανισμού δαπανών (άρθρο 10)

-

διασφάλιση ότι τα εν λόγω απόβλητα έχουν υποστεί επεξεργασία πριν να διατεθούν σε
χώρους υγειονομικής ταφής (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για τις υφιστάμενες
εγκαταστάσεις εντός 6 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Για οποιεσδήποτε
εγκαταστάσεις αρχίσουν να λειτουργούν μετά την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας, οι διατάξεις
της οδηγίας εφαρμόζονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της συμφωνίας αυτής.
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Οδηγία 2006/21/EK σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας και την
τροποποίηση της οδηγίας 2004/35/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση συστήματος για τη διασφάλιση της κατάρτισης από τους φορείς σχεδίων διαχείρισης
αποβλήτων (εντοπισμός και ταξινόμηση των εγκαταστάσεων αποβλήτων· χαρακτηρισμός
των αποβλήτων) (άρθρα 4 και 9)

-

θέσπιση συστήματος άδειας, χρηματικών εγγυήσεων και συστήματος επιθεώρησης (άρθρα 7,
14 και 17)

-

θέσπιση διαδικασιών για τη διαχείριση και την παρακολούθηση κοιλοτήτων εκσκαφής
(άρθρο 10)

-

θέσπιση διαδικασιών που διέπουν το κλείσιμο των εγκαταστάσεων αποβλήτων που
προέρχονται από εξορυκτικές δραστηριότητες και την μετέπειτα φάση (άρθρο 12)

-

κατάρτιση απογραφής των κλειστών εγκαταστάσεων αποβλήτων που προέρχονται από
εξορυκτικές δραστηριότητες (άρθρο 20)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Ποιότητα των υδάτων και διαχείριση υδάτινων πόρων, συμπεριλαμβανομένου του θαλάσσιου
περιβάλλοντος
Οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των
υδάτων όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2455/2001/ΕΚ και την οδηγία 2009/31/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση νομοθετικού ορισμού της μονάδας για τη διαίρεση του εδάφους της χώρας σε
υδρογραφικές ζώνες

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

ανάπτυξη της δέουσας εθνικής νομοθεσίας (Κανονισμός για τη Διεύθυνση διαχείρισης
λεκάνης) που καθιστά τη «Διεύθυνση διαχείρισης λεκάνης» υπεύθυνη για τα καθήκοντα που
προβλέπονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

καθορισμός των περιοχών λεκάνης απορροής ποταμού και καθιέρωση διοικητικών
ρυθμίσεων για τους διεθνείς ποταμούς, τις λίμνες και τα παράκτια ύδατα (άρθρο 3)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

ανάλυση των χαρακτηριστικών της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού (άρθρο 5)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση προγραμμάτων για την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού (άρθρο 8)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

προετοιμασία σχεδίων διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, διαβουλεύσεις με το κοινό
και δημοσίευση των σχεδίων αυτών (άρθρα 13 και 14)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

διεξαγωγή προκαταρκτικής αξιολόγησης των κινδύνων πλημμύρας (άρθρα 4 και 5)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

καθιέρωση σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας (άρθρο 7)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2008/56/ΕΚ περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο
περιβάλλον

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

ανάπτυξη θαλάσσιας στρατηγικής σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ (άρθρα 5 και 6)

-

αρχική αξιολόγηση των θαλάσσιων υδάτων, προσδιορισμός της καλής περιβαλλοντικής
κατάστασης και θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών (άρθρα 5 και 8 – 10)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή αξιολόγηση και την τακτική
αναπροσαρμογή των στόχων (άρθρα 5 και 11)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

προετοιμασία προγράμματος μέτρων για την επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης
(άρθρα 5 και 13)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων όπως τροποποιήθηκε με την
οδηγία 98/15/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1137/2008

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας

-

αξιολόγηση του καθεστώτος συλλογής και επεξεργασίας των αστικών λυμάτων

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας

-

προσδιορισμός των ευαίσθητων περιοχών και οικισμών (άρθρο 5 και Παράρτημα II)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προγράμματος επενδύσεων για την εφαρμογή των
απαιτήσεων της επεξεργασίας αστικών λυμάτων (άρθρο 17)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 98/83/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όπως
τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 και τον κανονισμό (ΕΚ) 596/2009

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση προδιαγραφών για πόσιμο νερό (άρθρα 4 και 5)

-

θέσπιση συστήματος παρακολούθησης (άρθρα 6 και 7)

-

θέσπιση μηχανισμού για την παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές (άρθρο 13)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης
όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

χαρακτηρισμός των ευπρόσβλητων στη νιτρορύπανση ζωνών (άρθρο 3)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εκπόνηση σχεδίων δράσης για τις ευπρόσβλητες στη νιτρορύπανση ζώνες (άρθρο 5)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση προγραμμάτων παρακολούθησης (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Προστασία της φύσης
Οδηγία 2009/147/ΕΚ περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

αξιολόγηση των ειδών των πτηνών που απαιτούν μέτρα ειδικής διατήρησης και των
αποδημητικών ειδών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εντοπισμός και καθορισμός των ζωνών ειδικής προστασίας για τα είδη των πτηνών (άρθρο 4
παράγραφος 1)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

καθιέρωση μέτρων ειδικής διατήρησης για την προστασία των αποδημητικών ειδών (άρθρο 4
παράγραφος 2)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται το αργότερο έως την 01/01/2012
όπως σημειώνεται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Ουκρανίας στη Συνθήκη για την
Ενεργειακή Κοινότητα.
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-

εγκαθίδρυση γενικού καθεστώτος προστασίας για όλα τα άγρια πτηνά εκ των οποίων τα είδη
που αποτελούν αντικείμενο θηρευτικών πράξεων είναι μια ειδική κατηγορία και απαγόρευση
ορισμένων μορφών σύλληψης/θανάτωσης (άρθρα 5, 6, 7, 8, 9 παράγραφοι 1 και 2)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και
χλωρίδας όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 97/62/ΕΚ, 2006/105/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εκπόνηση καταλόγου τόπων, ορισμός των τόπων αυτών και καθορισμός προτεραιοτήτων για
τη διαχείρισή τους (μεταξύ άλλων ολοκλήρωση του καταλόγου των ενδεχόμενων τόπων του
δικτύου Emerald και θέσπιση μέτρων προστασίας και διαχείρισης των εν λόγω τόπων)
(άρθρο 4)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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-

καθορισμός των μέτρων που απαιτούνται για τη διατήρηση των εν λόγω τόπων (άρθρο 6)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας

-

θέσπιση συστήματος παρακολούθησης της κατάστασης της διατήρησης των ειδών και των
οικοτόπων (άρθρο 11)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση καθεστώτος αυστηρής προστασίας των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV
που είναι σημαντικό για την Ουκρανία (άρθρο 12)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

θέσπιση μηχανισμού για την προώθηση της εκπαίδευσης και της γενικής ενημέρωσης του
κοινού (άρθρο 22)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Βιομηχανική ρύπανση και βιομηχανικοί κίνδυνοι
Οδηγία 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της
ρύπανσης) (αναδιατύπωση)

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εντοπισμός των εγκαταστάσεων για τις οποίες απαιτείται άδεια (Παράρτημα I)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών λαμβανομένων υπόψη των συμπερασμάτων
των εγγράφων αναφοράς ΒΔΤ (άρθρο 14 παράγραφοι 3-6 και άρθρο 15 παράγραφοι 2-4)

Χρονοδιάγραμμα: Με την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης
καθορίζει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από την Ουκρανία των εν λόγω διατάξεων για τις
υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
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-

θέσπιση ολοκληρωμένου συστήματος αδειοδότησης (άρθρα 6 – 9 και 13)

-

θέσπιση μηχανισμού ολοκλήρωσης της συμμόρφωσης [άρθρα 8, 14 παράγραφος 1 στοιχείο
δ) και 23 παράγραφος 1]

-

θέσπιση οριακών τιμών εκπομπών για τις μονάδες καύσης (άρθρο 30 και Παράρτημα V)

-

εκπόνηση προγραμμάτων για τη μείωση των συνολικών ετήσιων εκπομπών από τις
υφιστάμενες μονάδες (ή εναλλακτικά καθορισμός οριακών τιμών εκπομπών για τις
υφιστάμενες μονάδες) (άρθρο 32)

Χρονοδιάγραμμα: Ως άμεση προτεραιότητα, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το χρονοδιάγραμμα
για την εφαρμογή από την Ουκρανία των διατάξεων αυτών για τις νέες εγκαταστάσεις. Το
Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει επίσης το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή από την Ουκρανία
των διατάξεων αυτών για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Το χρονοδιάγραμμα εφαρμόζεται με την
επιφύλαξη των προθεσμιών που καθορίζονται στο Πρωτόκολλο για την προσχώρηση της
Ουκρανίας στη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα όσον αφορά τις μονάδες καύσης που
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Ενεργειακής Κοινότητας. Ως υφιστάμενες εγκαταστάσεις
θεωρούνται οι εγκαταστάσεις στις οποίες χορηγείται άδεια εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι οι μονάδες αυτές αρχίζουν να λειτουργούν το αργότερο 6
έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με
επικίνδυνες ουσίες όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2003/105/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1882/2003

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού μεταξύ των οικείων αρχών

-

θέσπιση συστημάτων για την καταχώριση πληροφοριών σχετικά με οικείες εγκαταστάσεις
και για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με μεγάλα ατυχήματα (άρθρα 13 και 14)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κλιματική αλλαγή και προστασία της στιβάδας του όζοντος
Οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων
θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/101/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση συστήματος εντοπισμού των οικείων εγκαταστάσεων και εντοπισμού των αερίων
θερμοκηπίου (Παραρτήματα I και II)

-

κατάρτιση εθνικού σχεδίου κατανομής των δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις (άρθρο 9)

-

θέσπιση συστήματος έκδοσης αδειών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και εκχώρηση
δικαιωμάτων για εγχώρια εμπορία μεταξύ εγκαταστάσεων στην Ουκρανία (άρθρα 4 και 11 13)

-

θέσπιση συστημάτων παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων, διακρίβωσης και εφαρμογής
και δημόσιων διαδικασιών διαβούλευσης (άρθρα 9, 14 – 17, 19 και 21)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 842/2006 για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός της ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση/προσαρμογή των εθνικών απαιτήσεων κατάρτισης και πιστοποίησης για τις οικείες
επιχειρήσεις και προσωπικό (άρθρο 5)

-

θέσπιση συστημάτων υποβολής εκθέσεων για την απόκτηση δεδομένων εκπομπών από τους
οικείους τομείς (άρθρο 6)

-

θέσπιση συστήματος εφαρμογής (άρθρο 13)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2037/2000 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος όπως
τροποποιήθηκε από τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 2038/2000, (ΕΚ) αριθ. 2039/2000, (ΕΚ)
αριθ.1804/2003, (ΕΚ) αριθ. 2077/2004, (ΕΚ) αριθ. 29/2006, (ΕΚ) αριθ. 1366/2006, (ΕΚ) αριθ.
1784/2006, (ΕΚ) αριθ. 1791/2006 και (ΕΚ) αριθ. 2007/899 και τις αποφάσεις 2003/160/ΕΚ,
2004/232/ΕΚ και 2007/54/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

καθορισμός απαγορεύσεων για τις ελεγχόμενες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της παύσης
χρήσης αχρησιμοποίητων υδροχλωροφθορανθράκων μέχρι το 2010 και όλων των
υδροχλωροφθορανθράκων μέχρι το 2020 (άρθρα 4 και 5)

-

καθορισμός ποσοτικού ορίου για τη χρήση μεθυλοβρωμιδίου για εφαρμογές υγειονομικής
απομόνωσης και προετοιμασίας προ της αποστολής φορτίου στο επίπεδο της μέσης χρήσης
κατά τα έτη 1996, 1997 και 1998 (άρθρο 4)

-

σταδιακή κατάργηση της διάθεσης στην αγορά αχρησιμοποίητων υδροχλωροφθορανθράκων
μέχρι το 2015 (άρθρο 4)

-

καθορισμός υποχρεώσεων ανάκτησης, ανακύκλωσης, ποιοτικής αποκατάστασης και
καταστροφής των χρησιμοποιημένων ελεγχομένων ουσιών (άρθρο 16)

-

καθορισμός διαδικασιών για την παρακολούθηση και την επιθεώρηση των διαρροών
ελεγχόμενων ουσιών (άρθρο 17)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί
Το σχετικό κεκτημένο της ΕΕ που αφορά γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (GTO)
καλύπτεται επίσης στο Κεφάλαιο 4 (Υγειονομικά και φυτοϋγειονομικά μέτρα) του Τίτλου IV
(Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα).
Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001,
για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την
κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως τροποποιήθηκε με για αποφάσεις
2002/623/ΕΚ και 2002/811/ΕΚ, τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1830/2003
και την οδηγία 2008/27/ΕΚ

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

σταδιακή εξάλειψη των γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά των ΓΤΟ που διατίθενται στην
αγορά σύμφωνα με το Μέρος Γ και στους ΓΤΟ που επιτρέπονται δυνάμει του Μέρους Β
(άρθρο 4 παράγραφος 2)

-

θέσπιση αποτελεσματικού συστήματος επιθεώρησης και ελέγχου για να εξασφαλίζεται η
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας και ιδίως όσον αφορά τους ΓΤΟ που δεν
επιτρέπονται (άρθρο 4 παράγραφος 5)

-

θέσπιση διαδικασιών εκ των προτέρων κοινοποίησης για τις ελευθερώσεις του Μέρους Β
(άρθρο 6) και για τις ελευθερώσεις του Μέρους Γ (άρθρο 13)
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-

θέσπιση διαδικασιών αξιολόγησης κινδύνου για τις ελευθερώσεις του Μέρους Β (άρθρα 611) και του Μέρους Γ (άρθρα 13-24)

-

σύνταξη δημόσιου μητρώου για την καταγραφή των τοποθεσιών των ελευθερώσεων δυνάμει
του Μέρους Β [άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο α)]

-

σύνταξη δημόσιου μητρώου για την καταγραφή των τοποθεσιών των ΓΤΟ που
καλλιεργούνται δυνάμει του μέρους Γ [άρθρο 31 παράγραφος 3 στοιχείο β)]

-

θέσπιση διαδικασιών για τη διαβούλευση με το κοινό και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με ομάδες
(άρθρο 9)

-

θέσπιση διαδικασίας που απαιτεί από τους κοινοποιούντες να διαβιβάζουν στην ή στις
αρμόδιες αρχές τα αποτελέσματα της ελευθέρωσης (άρθρο 10)

-

διασφάλιση της συμμόρφωσης των προϊόντων που διατίθενται στην αγορά με τις ειδικές
απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας (άρθρο 21)

-

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και των δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας (άρθρο 25)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1946/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, για τις διασυνοριακές διακινήσεις γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

θέσπιση διαδικασιών για ΓΤΟ προοριζόμενους για σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον
(άρθρα 4 – 8)

-

θέσπιση διαδικασιών για ΓΤΟ προοριζόμενους για άμεση χρήση ως τρόφιμα ή ζωοτροφές, ή
για μεταποίηση (άρθρα 9 και 10) και για ΓΤΟ προοριζόμενους για περιορισμένη χρήση
(άρθρο 11)

-

θέσπιση διαδικασιών για την ταυτοποίηση και τα συνοδευτικά έγγραφα (άρθρο 12) και για
την κοινοποίηση της διαμετακόμισης των ΓΤΟ (άρθρο 13)

-

θέσπιση συστήματος διασφάλισης εμπιστευτικότητας (άρθρο 16)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2009/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για
την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών

-

έκδοση εθνικής νομοθεσίας και καθορισμός τής ή των αρμόδιων αρχών

-

κατηγοριοποίηση των ΓΤΜ και διασφάλιση της διενέργειας από τους χρήστες εκτιμήσεων
των κινδύνων (άρθρο 4)

-

εφαρμογή των γενικών αρχών και των κατάλληλων μέτρων περιορισμού και προστασίας του
Παραρτήματος IV (άρθρο 5)

-

θέσπιση διαδικασιών γνωστοποίησης (άρθρα 6-9)

-

θέσπιση κριτηρίων για σχέδια έκτακτης ανάγκης (άρθρα 13-15)

-

θέσπιση συστήματος διασφάλισης της εμπιστευτικότητας (άρθρο 18)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

________________________

EU/UA/Παράρτημα ΧΧΧ/el 37

7008

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXX στο κεφάλαιο 6
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Εφαρμογή από την Ουκρανία του Πρωτοκόλλου του Κιότο, συμπεριλαμβανομένων όλων των
κριτηρίων επιλεξιμότητας για την πλήρη χρήση των μηχανισμών του Κιότο
Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για μακροπρόθεσμη (ήτοι μετά το 2012) άμβλυνση της κλιματικής
αλλαγής και προσαρμογή σ’ αυτή
Ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπρόθεσμων μέτρων για τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIΙ στο κεφάλαιο 7
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:

(1)

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Τεχνικές προϋποθέσεις
Οδηγία 92/6/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Φεβρουαρίου 1992, σχετικά με την εγκατάσταση και
τη χρήση διατάξεων περιορισμού της ταχύτητας σε ορισμένες κατηγορίες οχημάτων με κινητήρα
στην Κοινότητα
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα που εκτελούν
διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων εντός 1 έτους και σε όλα τα οχήματα που εκτελούν διεθνείς
μεταφορές επιβατών εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και σε όλα τα
οχήματα, που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2008 και
εκτελούν εθνικές μεταφορές, εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1996, σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα
οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις
εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας στα οχήματα που έλαβαν άδεια κυκλοφορίας στην ΕΕ κατά τη διάρκεια της
κυκλοφορίας τους μόνο σε οδούς “E” διεθνών δικτύων σύμφωνα με το Παράρτημα I της
ευρωπαϊκής συμφωνίας, της 15ης Νοεμβρίου 1975, για τις κύριες διεθνείς οδικές αρτηρίες (AGR).
Το Συμβούλιο Σύνδεσης θα αποφασίσει σχετικά με την επέκταση της εφαρμογής των διατάξεων
της οδηγίας σε όλο το δίκτυο και σε όλα τα οχήματα εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009,
σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σε όλα τα οχήματα που εκτελούν
διεθνείς μεταφορές εμπορευμάτων εντός 1 έτους και σε όλα τα οχήματα που εκτελούν διεθνείς
μεταφορές επιβατών εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και σε όλα τα
άλλα οχήματα εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Προϋποθέσεις ασφαλείας
Οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991 για την άδεια οδήγησης

-

εισαγωγή κατηγοριών άδειας οδήγησης (άρθρο 3)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

όροι για τη χορήγηση της άδειας οδήγησης (άρθρα 4, 5, 6 και 7)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.

-

απαιτήσεις για τις εξετάσεις οδήγησης (Παραρτήματα II και III)

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για όλες τις μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων στο πλαίσιο διεθνών οδικών μεταφορών εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας και στο πλαίσιο εθνικών οδικών μεταφορών εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κοινωνικές προϋποθέσεις
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 561/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Μαρτίου 2006, για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών
μεταφορών και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 και (ΕΚ) αριθ. 2135/98
του Συμβουλίου καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του
Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται στις εθνικές μεταφορές εντός 5 ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 1985, σχετικά με τη
συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται στις εθνικές μεταφορές εντός 5 ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006,
για καθορισμό ελάχιστων προϋποθέσεων για την εφαρμογή των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85
και (ΕΟΚ) αριθ. 3821/85 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινωνική νομοθεσία όσον αφορά
δραστηριότητες οδικών μεταφορών και για την κατάργηση της οδηγίας 88/599/ΕΟΚ του
Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται στις εθνικές μεταφορές εντός 5 ετών από
την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Οκτωβρίου 2009, σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να
πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την κατάργηση της
οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

-

άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 (χωρίς χρηματική αξία της οικονομικής επιφάνειας), 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15 και Παράρτημα I

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις
μεταφορών που εκτελούν διεθνείς μεταφορές εντός 3 ετών, και όλες οι άλλες διατάξεις
εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002,
για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών
μεταφορών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται στις διεθνείς μεταφορές εντός 3 ετών
από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και στις εθνικές μεταφορές εντός 5 ετών από την
έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003,
σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών
οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ
του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται σε οδηγούς που εκτελούν διεθνείς
μεταφορές εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, και σε οδηγούς που
εκτελούν εθνικές μεταφορές εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Δημοσιονομικές προϋποθέσεις
Οδηγία 1999/62/ΕΚ περί επιβολής τελών στα βαρέα φορτηγά οχήματα που χρησιμοποιούν
ορισμένα έργα υποδομής
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται μόλις η Ουκρανία αποφασίσει να
καθιερώσει διόδια ή τέλη για τη χρήση των υποδομών της.
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(2)

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Πρόσβαση στην αγορά και στις υποδομές
Οδηγία 91/440/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουλίου 1991, για την ανάπτυξη των κοινοτικών
σιδηροδρόμων

-

καθιέρωση της διαχειριστικής ανεξαρτησίας και εξυγίανση της οικονομικής κατάστασης
(άρθρα 2, 3, 4, 5 και 9)

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

-

διαχωρισμός της διαχείρισης της υποδομής από τη μεταφορική δραστηριότητα (άρθρα 6, 7
και 8)

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 95/18/ΕΚ του Συμβουλίου, της 19ης Ιουνίου 1995, σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές
επιχειρήσεις

-

καθιέρωση αδειών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναγράφονται στα άρθρα 1, 2, 3, 4
(εκτός του άρθρου 4 παράγραφος 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 και 15

Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2001/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου
2001, σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις
χρεώσεις για τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφαλείας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 913/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Σεπτεμβρίου 2010, σχετικά με το ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο για ανταγωνιστικές
εμπορευματικές μεταφορές
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Τεχνικές προϋποθέσεις και προϋποθέσεις ασφαλείας
Οδηγία 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
για την ασφάλεια των κοινοτικών σιδηροδρόμων, η οποία τροποποιεί την οδηγία 95/18/ΕΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες σε σιδηροδρομικές επιχειρήσεις και την οδηγία 2001/14/ΕΚ
σχετικά με την κατανομή της χωρητικότητας των σιδηροδρομικών υποδομών και τις χρεώσεις για
τη χρήση σιδηροδρομικής υποδομής καθώς και με την πιστοποίηση ασφάλειας (Οδηγία για την
ασφάλεια των σιδηροδρόμων)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2007/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου
2007, σχετικά με την πιστοποίηση του προσωπικού οδήγησης μηχανών έλξης και συρμών στο
σιδηροδρομικό σύστημα της Κοινότητας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, ενώ δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της εν λόγω
οδηγίας το οποίο επιτρέπει στην Ουκρανία να εφαρμόσει αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές που
ισχύουν επί του παρόντος στη νομοθεσία της Ουκρανίας.
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται για όλες τις μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων στο πλαίσιο των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, και στο πλαίσιο των εθνικών μεταφορών εντός 8 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Τυποποίηση λογαριασμών και στατιστικών
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1192/69 του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1969, περί κοινών κανόνων
για τη διευθέτηση των λογαριασμών των σιδηροδρομικών επιχειρήσεων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
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Διαλειτουργικότητα
Οδηγία 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008,
σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (αναδιατύπωση)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Συνδυασμένες μεταφορές
Οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 7ης Δεκεμβρίου 1992, σχετικά με τη θέσπιση κοινών
κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Άλλες πτυχές
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2007, για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 1191/69 και (ΕΟΚ) αριθ. 1107/70
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας, εκτός του άρθρου 7.2
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2007, σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών
γραμμών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 8 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας ενώ το Συμβούλιο Σύνδεσης θα αποφασίσει την προθεσμία εφαρμογής
για τα άρθρα 13, 16 και 17.

(3)

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

-

Σύναψη και εφαρμογή συνολικής Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου.

-

Με την επιφύλαξη της σύναψης Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου, διασφάλιση της
εφαρμογής και της συντονισμένης ανάπτυξης διμερών συμφωνιών αεροπορικών μεταφορών
μεταξύ της Ουκρανίας και των κρατών μελών της ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε με την
«οριζόντια συμφωνία».
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(4)

ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ασφάλεια στη θάλασσα – κράτος σημαίας / νηογνώμονες
Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 391/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, σχετικά με κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
ελέγχου πλοίων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2009/21/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
για την τήρηση των υποχρεώσεων του κράτους σημαίας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Κράτος λιμένα
Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν μεταφορές επιβατών
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 336/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Φεβρουαρίου 2006, για την εφαρμογή του διεθνούς κώδικα διαχείρισης της ασφάλειας εντός της
Κοινότητας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 392/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Απριλίου 2009, σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές
επιβατών, σε περίπτωση ατυχήματος
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
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Παρακολούθηση της κυκλοφορίας
Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002,
για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και
ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Τεχνικοί και επιχειρησιακοί κανόνες
Επιβατηγά πλοία
Οδηγία 2009/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, για
τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/35/EK του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με ένα σύστημα
υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά
ro- ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2003/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Απριλίου 2003,
σχετικά µε ειδικές απαιτήσεις ευστάθειας για επιβατηγά οχηµαταγωγά πλοία (ro-ro)
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Πετρελαιοφόρα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 417/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την εσπευσμένη σταδιακή καθιέρωση απαιτήσεων διπλού κύτους ή
ισοδύναμου σχεδιασμού για τα πετρελαιοφόρα μονού κύτους και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2978/94 του Συμβουλίου
Το χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή κατάργηση των πετρελαιοφόρων μονού κύτους θα
ακολουθήσει το πρόγραμμα όπως διευκρινίζεται στη Σύμβαση MARPOL του 1973.
Φορτηγά πλοία μεταφοράς φορτίου χύδην
Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Δεκεμβρίου
2001, σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφαλή
φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων μεταφοράς φορτίου χύδην
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Πλήρωμα
Οδηγία 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Περιβάλλον
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου
2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 6 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 782/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης
Απριλίου 2003, για την απαγόρευση οργανοκασσιτερικών ενώσεων σε πλοία
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
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Τεχνικές προϋποθέσεις
Οδηγία 2010/65/ΕΕ σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον
κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας
2002/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2002, που
ίσχυε μέχρι την 18η Μαΐου 2012
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κοινωνικές προϋποθέσεις
Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία για την
οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) - Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας των ναυτικών, εκτός της ρήτρας 16
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, εκτός της ρήτρας 16 που εφαρμόζεται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου
1999, σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας των ναυτικών επί των
πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Θαλάσσια ασφάλεια
Οδηγία 2005/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου
2005, σχετικά με την ενίσχυση της ασφαλείας των λιμένων
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας (εκτός αυτών που αφορούν τις επιθεωρήσεις της
Επιτροπής) εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 725/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
31ης Μαρτίου 2004, για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και στις λιμενικές εγκαταστάσεις.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού (εκτός αυτών που αφορούν τις επιθεωρήσεις της
Επιτροπής) εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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(5)

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Λειτουργία της αγοράς
Οδηγία (ΕΚ) αριθ. 96/75 του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους ναύλωσης και διαμόρφωσης των
τιμών στον τομέα των εθνικών και διεθνών εσωτερικών πλωτών μεταφορών εμπορευμάτων στην
Κοινότητα.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Πρόσβαση στο επάγγελμα
Οδηγία 87/540/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα
εμπορευμάτων διά πλωτής οδού στον τομέα των εθνικών και διεθνών μεταφορών και την αμοιβαία
αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που αφορούν το επάγγελμα αυτό.
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 96/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των προϋποθέσεων απόκτησης
εθνικού πιστοποιητικού κυβερνήτη σκάφους εσωτερικής ναυσιπλοΐας για τη μεταφορά
εμπορευμάτων και προσώπων στην Κοινότητα.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Ασφάλεια
Οδηγία 2006/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου
2006, σχετικά με τη θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τα πλοία εσωτερικής ναυσιπλοΐας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα μεταφερθούν στο πλαίσιο της Επιτροπής του
Δούναβη.
Οδηγία 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
2008, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας θα εφαρμοστούν για όλες τις εσωτερικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων σε διεθνή κυκλοφορία εντός 1 έτους από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας, ενώ των εμπορευμάτων σε εθνική κυκλοφορία εντός 3 ετών από την έναρξη
ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
Υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας
Οδηγία 2005/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης Σεπτεμβρίου
2005, σχετικά με τις εναρμονισμένες υπηρεσίες πληροφοριών εσωτερικής ναυσιπλοΐας (ΥΠΕΝ)
στις εσωτερικές πλωτές οδούς της Κοινότητας
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIIΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIII στο κεφάλαιο 7
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1.

Τα μέρη αναγνωρίζουν τη σημασία της βελτίωσης των μεταφορικών συνδέσεων καθιστώντας

τις συνδέσεις αυτές πιο ομαλές, ασφαλείς και αξιόπιστες. Τούτο συνεπάγεται αμοιβαία οφέλη τόσο
για την ΕΕ όσο και για την Ουκρανία. Τα μέρη θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν περαιτέρω
μεταφορικές συνδέσεις, ιδίως με:
(α)

συνεργασία σε επίπεδο πολιτικής, βελτιωμένες διοικητικές διαδικασίες στις διελεύσεις των
συνόρων και άρση των εμποδίων στις υποδομές·

(β)

συνεργασία εντός της επιτροπής μεταφορών της ανατολικής εταιρικής σχέσης, που συνιστά
μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της
ανατολικής εταιρικής σχέσης·

(γ)

συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση
των μεταφορών·

(δ)

περαιτέρω ανάπτυξη ενός μηχανισμού συντονισμού και συστήματος πληροφοριών της
Ουκρανίας για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η διαφάνεια του σχεδιασμού των
υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας, της
χρέωσης και της χρηματοδότησης·

(ε)

θέσπιση δράσεων διευκόλυνσης της διέλευσης των συνόρων, σύμφωνα με τις τελωνειακές
διατάξεις της παρούσας συμφωνίας, οι οποίες έχουν ως στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας
του δικτύου μεταφορών προκειμένου να αυξηθεί η ρευστότητα των μεταφορικών ροών
μεταξύ της Ουκρανίας, των περιφερειακών εταίρων και της ΕΕ·
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(στ) ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για επιλογές χρηματοδότησης σχεδίων (μέτρα που αφορούν
τις υποδομές και οριζόντια μέτρα), συμπεριλαμβανομένων των συμπράξεων δημόσιου –
ιδιωτικού τομέα, της σχετικής νομοθεσίας και της χρέωσης του χρήστη·
(ζ)

συνυπολογισμό, κατά περίπτωση, των περιβαλλοντικών διατάξεων που προσδιορίζονται στο
σχετικό με το περιβάλλον μέρος της παρούσας συμφωνίας και ιδίως στη στρατηγική
εκτίμηση των επιπτώσεων, στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε οδηγίες
σχετικές με το περιβάλλον και την ποιότητα του αέρα·

(η)

ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεσματικών συστημάτων διαχείρισης της
κυκλοφορίας όπως το ERTMS που διασφαλίζουν αποτελεσματικότητα ως προς το κόστος,
διαλειτουργικότητα και υψηλή ποιότητα.

2.

Τα μέρη λαμβάνουν υπόψη τους ενδεικτικούς χάρτες που υπέβαλε η Ουκρανία. Τα μέρη θα

συνεργαστούν για την εκπόνηση στρατηγικού δικτύου μεταφορών της Ουκρανίας που συνδέεται με
το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, καθώς και με δίκτυα της περιφέρειας.

3.

Τα μέρη θα επιδιώξουν να εντοπίσουν σχέδια αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο στρατηγικό

δίκτυο μεταφορών της Ουκρανίας.

4.

Χάρτες
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIV στο κεφάλαιο 13
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Πρώτη οδηγία 68/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968, όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 2003/58, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των
εταιριών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία
των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές
ισοδύναμες σε ολόκληρη την Κοινότητα.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Δεύτερη οδηγία 77/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε από
τις οδηγίες 92/101/EΟΚ και 2006/68/EΚ, περί συντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται στα
κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών, κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος της
Συνθήκης, για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να
καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες όσον αφορά τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη
διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της.
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Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Τρίτη οδηγία 78/855/EOK του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 1978, βασιζομένη στο άρθρο 54,
παράγραφος 3, περίπτωση ζ), της Συνθήκης, περί των συγχωνεύσεων των ανωνύμων εταιρειών,
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/63/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Έκτη οδηγία 82/891/EOK του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 1982, βασιζόμενη στο άρθρο 54
παράγραφος 3 περίπτωση ζ) της Συνθήκης για τη διάσπαση των ανωνύμων εταιρειών όπως
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2007/63/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Ενδέκατη οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη
δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες
μορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Δωδέκατη οδηγία 89/667/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 στον τομέα των
εταιρειών σχετικά με τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με ένα και μόνο εταίρο.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004,
σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου
2004 για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά
με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕK.
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 2007 σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών
κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ για την εναρμόνιση
των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι
κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007,
σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών.
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXV στο κεφάλαιο 13
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Τετάρτη οδηγία του Συμβουλίου, της 25ης Ιουλίου 1978, βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3
περίπτωση ζ) της Συνθήκης περί των ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών
(78/660/EOK).
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Έβδομη οδηγία του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1983 βασιζόμενη στο άρθρο 54 παράγραφος 3
περίπτωση ζ) της Συνθήκης για τους ενοποιημένους λογαριασμούς (83/349/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006,
για τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την
τροποποίηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση
της οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Χρονοδιάγραμμα Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVI στο κεφάλαιο 13
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ


Αρχές του ΟΟΣΑ για την εταιρική διακυβέρνηση.



Σύσταση της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2004, για την προώθηση κατάλληλου
καθεστώτος αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών (2004/913/EΚ).



Σύσταση της Επιτροπής, της 15ης Φεβρουαρίου 2005, σχετικά με το ρόλο των μη
εκτελεστικών και των εποπτικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών, καθώς
και με τις επιτροπές του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου (2005/162/EΚ).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVII στο κεφάλαιο 15
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Οδηγία 2007/65/ΕΚ, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/552/EΟΚ
του Συμβουλίου, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων και που
καταργήθηκε με την οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία
για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη διασυνοριακή τηλεόραση του 1989
Χρονοδιάγραμμα: δεν εφαρμόζεται

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVIII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXVIII στο κεφάλαιο 17
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Οι κανονισμοί, οδηγίες, αποφάσεις, συστάσεις και ανακοινώσεις της ΕΕ που απαριθμούνται
συνιστούν τις νομοθετικές αναφορές όταν εξετάζεται από την ουκρανική πλευρά η σταδιακή
εναρμόνιση της νομοθεσίας σε συγκεκριμένο τομέα ή προϊόν.
Πολιτική ποιοτικού ελέγχου
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2006, για την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των
τροφίμων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2006 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου
για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών
προϊόντων και των τροφίμων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιανουαρίου 2008, σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμανση και την
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2008, για την κοινή οργάνωση
της αμπελοοινικής αγοράς, ιδίως τον τίτλο ΙΙΙ «Κανονιστικά μέτρα» και το άρθρο 117 για τους
ελέγχους όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου, της 25ης
Μαΐου 2009 και όπως ενσωματώθηκε στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1324/2007 του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου, σχετικά με την ενιαία ΚΟΑ.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου όσον
αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και
τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, ιδίως τον τίτλο V «έλεγχοι στον αμπελοοινικό τομέα».
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 για τα γεωργικά
προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2007 της Επιτροπής, της 18ης Οκτωβρίου 2007, για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 509/2006 του Συμβουλίου για τα
γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα παραδοσιακά ιδιότυπα
προϊόντα.
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Βιολογική γεωργία
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2007 για τη βιολογική
παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 2092/91.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 889/2008 της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη
βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό
τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1235/2008 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2008 για τον καθορισμό των
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά τους όρους εισαγωγής βιολογικών προϊόντων από τρίτες χώρες
Γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες
Σύσταση της Επιτροπής, της 23ης Ιουλίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση κατευθυντήριων γραμμών
για την ανάπτυξη εθνικών στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών προκειμένου να διασφαλιστεί η
συνύπαρξη γενετικώς τροποποιημένων, συμβατικών και βιολογικών καλλιεργειών.
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Βιοποικιλότητα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 870/2004 του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2004, σχετικά με τη θέσπιση
κοινοτικού προγράμματος για τη διατήρηση, τον χαρακτηρισμό, τη συλλογή και τη χρησιμοποίηση
των γενετικών πόρων στη γεωργία και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1467/94.
Προδιαγραφές εμπορίας για φυτά, σπέρματα φυτών, προϊόντα που προέρχονται από φυτά, φρούτα
και λαχανικά
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 890/78 της Επιτροπής της 28ης Απριλίου 1978 περί των λεπτομερειών
πιστοποιήσεως του λυκίσκου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1850/2006 της Επιτροπής, της 14ης Δεκεμβρίου 2006, περί των
λεπτομερειών πιστοποιήσεως του λυκίσκου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1295/2008 της Επιτροπής, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, περί εισαγωγών
λυκίσκου προελεύσεως τρίτων χωρών (Κωδικοποιημένη έκδοση).
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Οδηγία 66/401/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων προς σπορά
κτηνοτροφικών φυτών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 382/2005 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2005 για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1786/2003 του Συμβουλίου σχετικά με την κοινή οργάνωση
αγοράς στον τομέα των αποξηραμένων χορτονομών.
Οδηγία 66/402/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1966, περί εμπορίας σπόρων δημητριακών
προς σπορά.
Οδηγία 68/193/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Απριλίου 1968 περί εμπορίας υλικών αγενούς
πολλαπλασιασμού της αμπέλου.
Οδηγία 92/33/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία φυτωρίων και
πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά.
Οδηγία 92/34/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την εμπορία του
πολλαπλασιαστικού υλικού οπωροφόρων φυτών και οπωροφόρων δένδρων που προορίζονται για
την παραγωγή φρούτων.
Οδηγία 98/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για την εμπορία πολλαπλασιαστικού
υλικού καλλωπιστικών φυτών.
Οδηγία 1999/105/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την εμπορία του
δασικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
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Οδηγία 2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα σάκχαρα που
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2568/91 της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τον
προσδιορισμό των χαρακτηριστικών των ελαιολάδων και των πυρηνελαίων καθώς και με τις
μεθόδους προσδιορισμού.
Οδηγία 76/621/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1976 περί καθορισμού ανωτάτου ορίου
περιεκτικότητας ερουκικού οξέος στα έλαια και τα λίπη που προορίζονται, ως έχουν, για
ανθρώπινη διατροφή, καθώς και στα τρόφιμα με προσθήκη ελαίων ή λιπών.
Άρθρο 52 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2003 για
τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής
πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς και για την
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2019/93, (ΕΚ) αριθ. 1452/2001, (ΕΚ) αριθ. 1453/2001,
(ΕΚ) αριθ. 1454/2001, (ΕΚ) αριθ. 1868/94, (ΕΚ) αριθ. 1251/1999, (ΕΚ) αριθ. 1254/1999, (ΕΚ)
αριθ. 1673/2000, (ΕΟΚ) αριθ. 2358/71 και (ΕΚ) αριθ. 2529/2001.
Άρθρο 157 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για
τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα
γεωργικά προϊόντα (Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
Οδηγία 2002/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί του κοινού καταλόγου ποικιλιών
καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
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Οδηγία 2002/54/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, περί εμπορίας σπόρων τεύτλων προς
σπορά.
Οδηγία 2002/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων προς σπορά
κηπευτικών.
Οδηγία 2002/56/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας σπόρων γεωμήλων προς
φύτευση.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1345/2005 της Επιτροπής, της 16ης Αυγούστου 2005, για τις λεπτομέρειες
εφαρμογής του καθεστώτος των αδειών εξαγωγής στον τομέα του ελαιολάδου.
Οδηγία 2002/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 περί εμπορίας των σπόρων προς σπορά
των ελαιούχων και κλωστικών φυτών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1019/2002 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2002 για τις προδιαγραφές
εμπορίας του ελαιολάδου.
Άρθρα 123, 126, 177, 178 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της
22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών
διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα ( Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
Άρθρο 171γζ, άρθρο 171γη και άρθρο 171γι του διορθωτικού στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1973/2004 της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2004, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 του Συμβουλίου όσον αφορά τα καθεστώτα
στήριξης τα προβλεπόμενα βάσει των τίτλων IV και IVα του εν λόγω κανονισμού και τη χρήση των
εκτάσεων γης που προκύπτουν από την παύση καλλιέργειας για την παραγωγή πρώτων υλών.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 507/2008 της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 2008 για τη θέσπιση των
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1673/2000 του Συμβουλίου περί κοινής
οργανώσεως της αγοράς στον τομέα του λίνου και της κάνναβης που προορίζονται για την
παραγωγή ινών.
Οδηγία 2000/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουνίου 2000,
για τα προϊόντα κακάο και σοκολάτας που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Οδηγία 2001/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τις μαρμελάδες, τα ζελέ και
τις μαρμελάδες εσπεριδοειδών καθώς και την κρέμα καστάνου που προορίζονται για τη διατροφή
του ανθρώπου.
Οδηγία 1999/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Φεβρουαρίου
1999, για τα εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα κιχωρίου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2008 της Επιτροπής, της 12ης Μαρτίου 2008, περί καθορισμού των
προϋποθέσεων και διαδικασιών για την αναγνώριση οργανώσεων παραγωγών σηροτρόφων.
Οδηγία 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για τους χυμούς φρούτων και
ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1580/2007 της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2007 για τη θέσπιση
κανόνων εφαρμογής των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2200/96, (ΕΚ) αριθ. 2201/96 και (ΕΚ) αριθ.
1182/2007 του Συμβουλίου στον τομέα των οπωροκηπευτικών.
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Προδιαγραφές εμπορίας για ζώντα ζώα και ζωικά προϊόντα
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Ιουλίου 2000, για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών και την
επισήμανση του βοείου κρέατος και των προϊόντων με βάση το βόειο κρέας καθώς και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 820/97 του Συμβουλίου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007 για τη θέσπιση
κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα
(Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ).
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 566/2008 της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου όσον
αφορά την εμπορία του κρέατος βοοειδών ηλικίας το πολύ δώδεκα μηνών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 589/2008 της Επιτροπής, της 23ης Ιουνίου 2008 , για τον καθορισμό
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά
με τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών.
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής, της 16ης Ιουνίου 2008, για τον
καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του
Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1249/2008 της Επιτροπής, της 10ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή των κοινοτικών κλιμάκων κατάταξης των σφάγιων
βοοειδών, χοίρων και προβάτων καθώς και για την κοινοποίηση των σχετικών τιμών.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 617/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με τις
προδιαγραφές εμπορίας των αυγών προς επώαση και των νεοσσών πουλερικών ορνιθώνος.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 1994, για τον καθορισμό
των κανόνων για λιπαρές ύλες για επάλειψη.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 445/2007 του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2007, για ορισμένες
λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του Συμβουλίου για τον καθορισμό
των κανόνων για λιπαρές ουσίες για επάλειψη και του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1898/87 του
Συμβουλίου σχετικά με την προστασία της ονομασίας του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων κατά τη διάθεσή τους στο εμπόριο (Κωδικοποιημένη έκδοση).
Οδηγία 2001/114/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για ορισμένα, μερικά ή ολικά
αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου.
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2008 της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2008, για τη θέσπιση
λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/1999 του Συμβουλίου, όσον
αφορά τις μεθόδους ανάλυσης και ποιοτικής αξιολόγησης του γάλακτος και των γαλακτοκομικών
προϊόντων.
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3220/84 του Συμβουλίου, της 13ης Νοεμβρίου 1984, για τον καθορισμό
της κοινοτικής κλίμακας ταξινόμησης των σφαγίων χοίρου.
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 543/2008 της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες
εμπορίας για το κρέας πουλερικών.
Διορθωτικό στην οδηγία 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για το μέλι.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XXXIX στο κεφάλαιο 20
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Ασφάλεια προϊόντων
Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου
2001, για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 87/357/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών που αφορούν τα προϊόντα που, επειδή δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική
τους μορφή, θέτουν σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των καταναλωτών.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Απόφαση 2008/329/EΚ της Επιτροπής, της 21ης Απριλίου 2008, για την επιβολή στα κράτη μέλη
της υποχρέωσης να εξασφαλίζουν ότι τα μαγνητικά παιχνίδια που διατίθενται ή είναι διαθέσιμα
στην αγορά φέρουν προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που εγκυμονούν για την υγεία και
την ασφάλεια.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Απόφαση 2006/502/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Μαΐου 2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη,
αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες
ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην
αγορά.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.
Μάρκετινγκ
Οδηγία 98/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 1998,
περί της προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά την αναγραφή των τιμών των προϊόντων που
προσφέρονται στους καταναλωτές.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005,
για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική
αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ,
98/27/ΕΚ και 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές»).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Δίκαιο των Συμβάσεων
Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999,
σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Καταχρηστικοί συμβατικοί όροι
Οδηγία 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες
των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1997 για την
προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις - Δήλωση του Συμβουλίου και
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το άρθρο 6 παράγραφος 1 - Δήλωση της Επιτροπής
σχετικά με το άρθρο 3 παράγραφος 1 πρώτη περίπτωση.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Κατ' οίκον πώληση
Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την προστασία των
καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 90/314/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1990, για τα οργανωμένα ταξίδια και τις
οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2008/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιανουαρίου
2009, για την προστασία των καταναλωτών ως προς ορισμένες πτυχές των συμβάσεων
χρονομεριστικής μίσθωσης, μακροπρόθεσμων προϊόντων διακοπών, μεταπώλησης και ανταλλαγής.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Κατ' οίκον πώληση
Οδηγία 85/577/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για την προστασία των
καταναλωτών κατά τη σύναψη συμβάσεων εκτός εμπορικού καταστήματος.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
Οδηγία 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Σεπτεμβρίου
2002, σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους
καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και
98/27/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Καταναλωτική πίστη
Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008,
για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του
Συμβουλίου.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Προσφυγές
Σύσταση για τις αρχές που διέπουν την εξώδικη επίλυση διαφορών (98/257/EΚ)· σύσταση της
Επιτροπής, της 30ής Μαρτίου 1998, σχετικά με τις αρχές που διέπουν τα αρμόδια όργανα για την
εξώδικη επίλυση των διαφορών κατανάλωσης.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Σύσταση για τη εξωδικαστική συναινετική επίλυση διαφορών (2001/310/EC)· σύσταση της
Επιτροπής, της 4ης Απριλίου 2001, σχετικά με τις αρχές που εφαρμόζονται στα εξωδικαστικά
όργανα συναινετικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Επιβολή
Οδηγία 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Μαΐου 1998, περί
των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών (κανονισμός)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την
επιβολή της νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών ("κανονισμός για τη συνεργασία
όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών").
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος
της παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XL στο κεφάλαιο 21
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Εργατικό δίκαιο
Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την υποχρέωση του
εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση
εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για
την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1997 σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για
την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES Παράρτημα: Συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για τη συμπλήρωση των μέτρων που
αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των
εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σχέση πρόσκαιρης εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2002,
περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην
Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Kοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της
Επιτροπής για την εκπροσώπηση των εργαζομένων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Καταπολέμηση των διακρίσεων και ισότητα των φύλων
Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2000 περί εφαρμογής της αρχής της ίσης
μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού
πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 4 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή
αυτών.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου, της 3ης Ιουνίου 1996, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για τη
γονική άδεια, που συνήφθη από την UNICE, τη CEEP και τη CES.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων
που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,
παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 79/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 1978, περί της προοδευτικής εφαρμογής
της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας. Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από την τελική ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας που προβλέπονται στο Παράρτημα ΙΙ το αργότερο έξι έτη από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους
κατά την εργασία τους (Δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας. Ο εξοπλισμός εργασίας που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων
στην οικεία επιχείρηση και/ή εγκατάσταση μέχρι την τελική ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της εν
λόγω οδηγίας πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτημα το
αργότερο επτά έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2001,
για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Νοεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων προδιαγραφών
για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές
διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος
1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας. Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας που προβλέπονται στο Παράρτημα το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 5 έτη μετά
την εν λόγω ημερομηνία.
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Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 3ης Δεκεμβρίου 1992, περί των ελαχίστων
προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων
στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας. Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από την ημερομηνία
έναρξης εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας που προβλέπονται στο Παράρτημα το συντομότερο δυνατό και το αργότερο 9 έτη μετά
την εν λόγω ημερομηνία.
Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής
προστασίας κατά την εργασία (Τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά
εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Σεπτεμβρίου 1983, για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια
της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1991, για την τροποποίηση της οδηγίας
83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή
τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003,
για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια
της εργασίας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ-Κωδικοποίηση της οδηγίας
90/394/EΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου
2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) - Κωδικοποίηση της οδηγίας 90/679/EΟΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης
(πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ενάτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 7 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7ης Απριλίου 1998, για την προστασία της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλομένους σε χημικούς
παράγοντες (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου
1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της
ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές
ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002,
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου
2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την έκθεση των εργαζομένων
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004,
περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία)
(18η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006,
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των
εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική
ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 23ης Νοεμβρίου 1993, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη (13η ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 1992, σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα
πλοία.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως
για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ).
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 91/322/ΕΟΚ της Επιτροπής, της 29ης Μαΐου 1991, περί καθορισμού ενδεικτικών οριακών
τιμών μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προστασίας των
εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια
της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής για θέσπιση πρώτου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών
επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία
της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2006/15/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2006, για τη θέσπιση δεύτερου
καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ’ εφαρμογή της οδηγίας
98/24/ΕΚ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση των οδηγιών 91/332/ΕΟΚ και 2000/39/ΕΚ.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 10 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, το Συμβούλιο Σύνδεσης καθορίζει το
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής από την Ουκρανία των ακόλουθων οδηγιών:


Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Νοεμβρίου
2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.



Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου
2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLI στο κεφάλαιο 22
ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:
Καπνός
Οδηγία 2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, για
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
σχετικά με την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων καπνού.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2003/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003,
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών
όσον αφορά τη διαφήμιση και τη χορηγία υπέρ των προϊόντων καπνού.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Σύσταση του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2002,. σχετικά με την πρόληψη του καπνίσματος
και με πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της καταπολέμησής του.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν χρειάζεται νομοθετική πρωτοβουλία.
Μεταδοτικές ασθένειες
Απόφαση 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου
1998, για τη δημιουργία δικτύου επιδημιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των μεταδοτικών
ασθενειών στην Κοινότητα.
Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2000/96/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Δεκεμβρίου 1999, για τις μεταδοτικές ασθένειες
που θα καλυφθούν προοδευτικά από το κοινοτικό δίκτυο, δυνάμει της απόφασης 2119/98/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
Απόφαση 2002/253/EK της Επιτροπής, της 19ης Μαρτίου 2002, για τη διατύπωση ορισμών των
κρουσμάτων για την αναφορά των μεταδοτικών νόσων στο κοινοτικό δίκτυο σύμφωνα με την
απόφαση αριθ. 2119/98/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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Αίμα
Οδηγία 2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου
2003, για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη συλλογή, τον έλεγχο, την
επεξεργασία, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρωπίνου αίματος και συστατικών του αίματος και
για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/EK.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2004/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2004, για την εφαρμογή της οδηγίας
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες τεχνικές
απαιτήσεις για το αίμα και τα συστατικά του αίματος.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2005/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινοτικών
προτύπων και προδιαγραφών για ένα σύστημα ποιότητας στα κέντρα αιμοδοσίας.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2005/61/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2005, για την εφαρμογή της οδηγίας
2002/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας (ανιχνευσιμότητας) και την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων
και συμβαμάτων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 3 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Ιστοί, κύτταρα και όργανα
Οδηγία 2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004,
για τη θέσπιση προτύπων ποιότητας και ασφάλειας για τη δωρεά, την προμήθεια, τον έλεγχο, την
επεξεργασία, τη συντήρηση, την αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Οδηγία 2006/17/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή της
οδηγίας 2003/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες
τεχνικές απαιτήσεις για τη δωρεά, την προμήθεια και τον έλεγχο ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Οδηγία 2006/86/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για την εφαρμογή της οδηγίας
2004/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις
ιχνηλασιμότητας, την κοινοποίηση σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων και συμβάντων, καθώς
και ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις για την κωδικοποίηση, την επεξεργασία, τη συντήρηση, την
αποθήκευση και τη διανομή ανθρώπινων ιστών και κυττάρων.
Χρονοδιάγραμμα: Οι διατάξεις της οδηγίας εφαρμόζονται εντός 2 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
Ψυχική υγεία - Τοξικομανία
Σύσταση 2003/488/EΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2003, σχετικά με την πρόληψη και τη
μείωση των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία που συνδέονται με την τοξικομανία.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Αλκοόλη
Σύσταση 2001/458/EΚ του Συμβουλίου, της 5ης Ιουνίου 2001, σχετικά με την κατανάλωση
οινοπνεύματος από νέους, και ιδιαίτερα από τα παιδιά και τους εφήβους.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
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Καρκίνος

Σύσταση 2003/878/EΚ του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2003, σχετικά με τον
προσυμπτωματικό έλεγχο του καρκίνου.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.
Πρόληψη των τραυματισμών και προαγωγή της ασφάλειας
Σύσταση του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2007, σχετικά με την πρόληψη των τραυματισμών και
την προώθηση της ασφάλειας.
Χρονοδιάγραμμα: Δεν υπάρχει ανάγκη ανάληψης νομοθετικής πρωτοβουλίας.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLII στο κεφάλαιο 23
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑ


Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Φεβρουαρίου 2006,
για περαιτέρω ευρωπαϊκή συνεργασία με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση (2006/143/EΚ).



Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008,
σχετικά με τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου
μάθηση (ΕΕ C 111 του 2008, σ. 1).

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑTA
ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ VI: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLIIΙ

Παράρτημα XLIIΙ του Τίτλου VI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Διατάξεις καταπολέμησης της απάτης και ελέγχου
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του τίτλου VI (Οικονομική συνεργασία με διατάξεις για την καταπολέμηση της
απάτης) της παρούσας συμφωνίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί.
«Παρατυπία» συνιστά κάθε παράβαση διάταξης του δικαίου της ΕΕ, της παρούσας συμφωνίας ή
των επακόλουθων συμφωνιών και συμβάσεων, που προκύπτει από πράξη ή παράλειψη ενός
οικονομικού φορέα, με πραγματικό ή ενδεχόμενο αποτέλεσμα να ζημιωθεί ο γενικός
προϋπολογισμός της ΕΕ ή προϋπολογισμός διαχειριζόμενος από αυτήν, είτε με τη μείωση ή
ματαίωση εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους που εισπράττονται απευθείας για
λογαριασμό της ΕΕ, είτε με αδικαιολόγητη δαπάνη.
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Ως «απάτη» νοείται οποιαδήποτε εκ προθέσεως ενέργεια ή παράλειψη που αφορά:
(α)

τη χρήση ή την υποβολή πλαστών, ανακριβών ή ελλιπών δηλώσεων ή εγγράφων, με
αποτέλεσμα την αχρεώστητη είσπραξη ή παρακράτηση πόρων που προέρχονται από το
γενικό προϋπολογισμό της ΕΕ ή από τους προϋπολογισμούς των οποίων η διαχείριση
ασκείται από την ΕΕ ή για λογαριασμό της,

(β)

την αποσιώπηση πληροφοριών κατά παράβαση ειδικής υποχρέωσης, με τα αυτά
αποτελέσματα,

(γ)

τη μη κατά προορισμόν χρήση αυτών των πόρων, για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους
οποίους έχουν χορηγηθεί αρχικώς·

Ως «ενεργητική δωροδοκία» νοείται η εσκεμμένη ενέργεια ενός προσώπου που υπόσχεται ή
χορηγεί, άμεσα ή μέσω ενδιάμεσου φορέα, πλεονέκτημα πάσης φύσεως σε υπάλληλο, υπέρ του
ιδίου ή υπέρ τρίτου, προκειμένου να ενεργήσει ή να απόσχει από το να ενεργήσει σύμφωνα με τα
καθήκοντά του ή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, κατά παράβαση των επίσημων
υποχρεώσεών του, κατά τρόπο που βλάπτει ή μπορεί να βλάψει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
Ως «παθητική δωροδοκία» νοείται η εσκεμμένη ενέργεια ενός υπαλλήλου που, άμεσα ή μέσω
ενδιάμεσου φορέα, ζητεί ή λαμβάνει πλεονέκτημα πάσης φύσεως, υπέρ του ιδίου ή υπέρ τρίτου, ή
αποδέχεται την υπόσχεση ενός τέτοιου πλεονεκτήματος, προκειμένου να ενεργήσει ή να απόσχει
από το να ενεργήσει σύμφωνα με τα καθήκοντά του ή, κατά την άσκηση των καθηκόντων του,
κατά παράβαση των επίσημων υποχρεώσεών του, κατά τρόπο που βλάπτει ή μπορεί να βλάψει τα
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ.
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Τεκμαίρεται η ύπαρξη «σύγκρουσης συμφερόντων» σε κάθε κατάσταση που θέτει υπό
αμφισβήτηση την ικανότητα του προσωπικού να ενεργεί κατά αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο
λόγω οικογενειακών ή συναισθηματικών λόγων, πολιτικών ή εθνικών δεσμών, οικονομικού
συμφέροντος ή οποιασδήποτε σύμπτωσης συμφερόντων με προσφέροντα, αιτούντα ή δικαιούχο ή
που στα μάτια ενός εξωτερικού τρίτου θα μπορούσε εύλογα να δημιουργήσει αυτή την εντύπωση.
Ως «αχρεωστήτως καταβληθέντα» νοούνται τα ποσά που έχουν πληρωθεί κατά παράβαση των
κανόνων που διέπουν τα κονδύλια της ΕΕ.
Η «Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης» είναι η ειδική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης. Η Υπηρεσία διαθέτει επιχειρησιακή ανεξαρτησία και
είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών ερευνών με στόχο την καταπολέμηση της απάτης, της
δωροδοκίας και οποιαδήποτε άλλης παράνομης δραστηριότητας που είναι επιζήμια για τα
οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην απόφαση της Επιτροπής, της 28ης
Απριλίου 1999, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης, στον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1073/1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης και στον κανονισμό (Ευρατόμ, ΕΚ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου,
της 11ης Νοεμβρίου 1996, σχετικά με τους ελέγχους και εξακριβώσεις που διεξάγει επιτοπίως η
Επιτροπή με σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
από απάτες και λοιπές παρατυπίες.
Ως «κρατικός φορέας χρηματοδότησης» νοείται η αρμόδια εκτελεστική αρχή της Ουκρανίας η
οποία έχει λάβει οικονομικούς πόρους από την ΕΕ προκειμένου να υλοποιήσει την οικονομική
ενίσχυση της ΕΕ.
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ΑΡΘΡΟ 1
Ανταλλαγή πληροφοριών και περαιτέρω συνεργασία σε επιχειρησιακό επίπεδο

1.

Για τους σκοπούς της ορθής εφαρμογής του παρόντος παραρτήματος, οι αρμόδιες ουκρανικές

και ενωσιακές αρχές προβαίνουν τακτικά σε ανταλλαγή πληροφοριών και, μετά από αίτηση ενός
των μερών, πραγματοποιούν διαβουλεύσεις.

2.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης δύναται να συμφωνήσει με τους

ουκρανούς εταίρους της την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της
απάτης, μεταξύ άλλων προβαίνοντας σε επιχειρησιακές ρυθμίσεις με τις ουκρανικές αρχές όσον
αφορά ειδικές έρευνες.

3.

Για την κοινοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται το άρθρο 10 του

Παραρτήματος [XLIII] στην παρούσα συμφωνία.
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ΑΡΘΡΟ 2
Πρόληψη των παρατυπιών, της απάτης και της διαφθοράς

1.

Οι αρχές της Ουκρανίας και της ΕΕ ελέγχουν τακτικά ότι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται

με κονδύλια της ΕΕ έχουν εφαρμοστεί ορθά. Λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για την πρόληψη
και αποκατάσταση ζημιών από παρατυπίες και απάτες.

2.

Οι αρχές της Ουκρανίας και της ΕΕ λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για την πρόληψη και

την αντιμετώπιση οιωνδήποτε πρακτικών ενεργητικής ή παθητικής δωροδοκίας και τον αποκλεισμό
κάθε σύγκρουσης συμφερόντων σε οιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων ή
παροχής επιχορηγήσεων ή κατά την εκτέλεση των σχετικών συμβάσεων.

3.

Οι αρχές της Ουκρανίας ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε προληπτικό μέτρο που

λαμβάνεται. Η Επιτροπή ενημερώνει τις ουκρανικές αρχές για την ανάπτυξη των προληπτικών της
μέτρων, ανάλογα με την περίπτωση.

4.

Σε περίπτωση εφαρμογής μέσων χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέσω αποκεντρωμένης

διαχείρισης και έμμεσης κεντρικής διαχείρισης, η Επιτροπή δικαιούται να λαμβάνει αποδεικτικά
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 56 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 της 25ης
Ιουνίου 2002.
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Επίσης, δικαιούται να λαμβάνει αποδεικτικά στοιχεία ως προς το ότι οι διαδικασίες ανάθεσης
συμβάσεων ή παροχής επιχορηγήσεων πληρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης
και της μη διάκρισης, αποκλείουν τις συγκρούσεις συμφερόντων, προσφέρουν εγγυήσεις
ισοδύναμες με τα διεθνώς παραδεκτά πρότυπα και εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με την αρχή της
χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Για το σκοπό αυτό, οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές παρέχουν στην Επιτροπή εντός εύλογου
χρονικού διαστήματος κάθε πληροφορία που ζητά σχετικά με την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ
και να την ενημερώνουν άμεσα για κάθε ουσιαστική αλλαγή στις διαδικασίες ή τα συστήματα που
εφαρμόζουν.

5.

Οι ουκρανικές αρχές, όταν θεσπίζουν ή εφαρμόζουν νέα προληπτικά μέτρα, μπορούν να

επωφελούνται από την εμπειρογνωμοσύνη της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 3
Ποινική έρευνα και δίωξη
Τα μέρη διασφαλίζουν την έρευνα και τη δίωξη σε εικαζόμενες και αποδεδειγμένες περιπτώσεις
απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παρατυπίας συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης
συμφερόντων, σε συνέχεια εθνικών ή ενωσιακών ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης δύναται κατά περίπτωση να συνδράμει στο καθήκον αυτό τις αρμόδιες
ουκρανικές αρχές.
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ΑΡΘΡΟ 4
Κοινοποίηση παρατυπιών

1.

Οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές διαβιβάζουν χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή κάθε

πληροφορία που περιέρχεται στη γνώση τους σχετικά με εικαζόμενες και αποδεδειγμένες
περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς ή κάθε άλλης παρατυπίας, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης
συμφερόντων, που συνδέεται με την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ. Σε περίπτωση υπόνοιας για
απάτη και διαφθορά ενημερώνεται επίσης η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης.

2.

Οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές υποβάλλουν έκθεση σχετικά με όλα τα μέτρα που

λαμβάνονται σε σχέση με πραγματικά περιστατικά που κοινοποιούνται δυνάμει του παρόντος
άρθρου. Εφόσον δεν υπάρχουν για αναφορά εικαζόμενες ή αποδεδειγμένες περιπτώσεις απάτης,
διαφθοράς ή κάθε άλλης παρατυπίας, οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές ενημερώνουν την Επιτροπή
μετά τη λήξη του κάθε ημερολογιακού έτους.

3.

Η Επιτροπή θα παρέχει στις αρμόδιες ουκρανικές αρχές συναφείς πληροφορίες με τις τάσεις

και τον τρόπο λειτουργίας της απάτης και της διαφθοράς, ανάλογα με την περίπτωση.

4.

Το Συμβούλιο Σύνδεσης θα καθορίσει τους τρόπους μεταβίβασης των πληροφοριών από τις

αρμόδιες ουκρανικές αρχές στην Επιτροπή.
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ΑΡΘΡΟ 5
Έλεγχοι

1.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζουν εάν όλες οι δαπάνες που

συνδέονται με την εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ έχουν πραγματοποιηθεί κατά τρόπο νόμιμο και
κανονικό, καθώς και εάν η δημoσιoνoμική διαχείριση υπήρξε χρηστή.
Οι έλεγχοι διενεργούνται βάσει των αναληφθεισών υποχρεώσεων και των πραγματοποιηθεισών
πληρωμών Οι έλεγχοι γίνονται βάσει εγγράφων και εν ανάγκη επί τόπου στις εγκαταστάσεις κάθε
οντότητας που διαχειρίζεται ή συμμετέχει στην εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ. Οι έλεγχοι
μπορούν να διενεργηθούν μετά την εκκαθάριση των λογαριασμών κάθε οικονομικού έτους και για
περίοδο πέντε ετών από την ημερομηνία πληρωμής του υπολοίπου.
Επιθεωρητές της Επιτροπής ή άλλα πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την Επιτροπή ή το Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο δύνανται να διενεργούν έλεγχο στοιχείων και επιτόπου έλεγχο στις
εγκαταστάσεις κάθε οντότητας που διαχειρίζεται ή συμμετέχει στην εκτέλεση των κονδυλίων της
ΕΕ και των υπεργολάβων της στην Ουκρανία.
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2.

Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έχουν κατάλληλη πρόσβαση σε τόπους,

εργασίες και έγγραφα, όπως και σε όλες τις πληροφορίες, ακόμη και σε ηλεκτρονική μορφή, που
κρίνονται απαραίτητες για τη διενέργεια των ελέγχων. Το δικαίωμα πρόσβασης κοινοποιείται σε
όλους τους δημόσιους φορείς της Ουκρανίας και ορίζεται ρητά στις συμβάσεις που συνάπτονται
κατ’ εφαρμογή των πράξεων στις οποίες αναφέρεται η παρούσα συμφωνία.

3.

Οι λογιστικοί και άλλοι έλεγχοι που περιγράφονται ανωτέρω εφαρμόζονται σε όλους τους

αντισυμβαλλομένους και υπεργολάβους που έλαβαν κοινοτικούς πόρους άμεσα ή έμμεσα. Κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο και τα ουκρανικά ελεγκτικά
όργανα συνεργάζονται με πνεύμα εμπιστοσύνης, διατηρώντας παράλληλα την ανεξαρτησία τους.

ΑΡΘΡΟ 6
Επιτόπιοι έλεγχοι

1.

Στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

εξουσιοδοτείται να διενεργεί επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις στο έδαφος της Ουκρανίας με
σκοπό την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ από απάτες και λοιπές παρατυπίες,
σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2185/96 του Συμβουλίου, της 11ης
Νοεμβρίου 1996.
Κατά τη διενέργεια των εν λόγω επιτοπίων ελέγχων και εξακριβώσεων, οι υπάλληλοι της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες της
ουκρανικής νομοθεσίας, ανάλογα με την περίπτωση.
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2.

Οι επιτόπιοι έλεγχοι και εξακριβώσεις προετοιμάζονται και διενεργούνται από την

Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες
ουκρανικές αρχές για την καταπολέμηση της απάτης.
Οι ουκρανικές αρχές ειδοποιούνται εγκαίρως σχετικά με το αντικείμενο, τον σκοπό και τη νομική
βάση των ελέγχων και εξακριβώσεων, ώστε να μπορούν να προσφέρουν όλη την αναγκαία
συνδρομή. Προς τούτο, οι υπάλληλοι των αρμόδιων ουκρανικών αρχών μπορούν να συμμετέχουν
σε επιτόπιους ελέγχους και εξακριβώσεις.

3.

Εφόσον εκφραστεί ενδιαφέρον από τις αρμόδιες ουκρανικές αρχές, οι επιτόπιοι έλεγχοι και

εξακριβώσεις μπορούν να διενεργηθούν από κοινού από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέμησης της Απάτης και τις εν λόγω αρχές.

4.

Εφόσον οι δικαιούχοι κονδυλίων της ΕΕ αντιτίθενται σε επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση, οι

ουκρανικές αρχές παρέχουν στους υπαλλήλους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της
Απάτης, σύμφωνα με τις εθνικές κανονιστικές διατάξεις, τη συνδρομή που χρειάζονται για να
φέρουν σε πέρας την αποστολή τους που συνίσταται σε επιτόπιο έλεγχο ή εξακρίβωση.
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ΑΡΘΡΟ 7
Διοικητικά μέτρα και κυρώσεις
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της ουκρανικής νομοθεσίας, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλλει
διοικητικά μέτρα και κυρώσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002, της
25ης Ιουνίου 2002 και (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2342/2002, της 23ης Δεκεμβρίου 2002, καθώς και
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου
1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 8
Ανάκτηση ποσών

1.

Οι ουκρανικές αρχές λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο για την είσπραξη από τον κρατικό

φορέα χρηματοδότησης αχρεωστήτως καταβληθέντων κονδυλίων της ΕΕ.
Σε περίπτωση που έχει ανατεθεί στις ουκρανικές αρχές η εκτέλεση των κονδυλίων της ΕΕ, η
Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εισπράξει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα κονδύλια της ΕΕ, ιδίως
μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τα ληφθέντα από τις ουκρανικές
αρχές μέτρα για την αποφυγή της απώλειας των σχετικών κονδυλίων της ΕΕ.
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Η Επιτροπή συμβουλεύεται την Ουκρανία επί του εν λόγω θέματος πριν λάβει οιαδήποτε απόφαση
για είσπραξη. Οι διαφορές σε θέματα είσπραξης θα συζητώνται στο Συμβούλιο Σύνδεσης.

2.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή εκτελεί τα κονδύλια της ΕΕ άμεσα ή έμμεσα με την ανάθεση

καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε τρίτους, οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την
Επιτροπή στο πλαίσιο του κεφαλαίου για την οικονομική συνεργασία της παρούσας συμφωνίας, οι
οποίες επιβάλλουν χρηματική υποχρέωση σε πρόσωπα άλλα πλην κρατών, είναι εκτελεστές στην
Ουκρανία σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:
α)

Η αναγκαστική εκτέλεση διέπεται από τις διατάξεις της πολιτικής δικονομίας που ισχύουν
στην Ουκρανία. Ο εκτελεστήριος τύπος της απόφασης επισυνάπτεται σε αυτήν, χωρίς να
απαιτούνται άλλες διατυπώσεις παρά μόνο η επαλήθευση της γνησιότητάς της, από την
εθνική αρχή που ορίζει η κυβέρνηση της Ουκρανίας για τον σκοπό αυτόν και την οποία
γνωστοποιεί στην Επιτροπή και στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β)

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των διατυπώσεων, το ενδιαφερόμενο μέρος, κατόπιν αιτήσεώς
του, μπορεί να προχωρήσει σε αναγκαστική εκτέλεση προσφεύγοντας απευθείας στο αρμόδιο
όργανο, σύμφωνα με το δίκαιο της Ουκρανίας.

γ)

Η αναγκαστική εκτέλεση αναστέλλεται μόνο με απόφαση του Δικαστηρίου. Εντούτοις, ο
έλεγχος της κανονικότητας των εκτελεστικών μέτρων υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της Ουκρανίας.
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3.

Ο εκτελεστήριος τύπος εκδίδεται, χωρίς άλλον έλεγχο εκτός της εξακρίβωσης της

γνησιότητας της πράξης, από τις αρχές που έχει ορίσει η ουκρανική κυβέρνηση. Η αναγκαστική
εκτέλεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους δικονομικούς κανόνες της Ουκρανίας. Η νομιμότητα
της απόφασης που αποτελεί εκτελεστό τίτλο υπόκειται στον έλεγχο του Δικαστηρίου της ΕΕ.

4.

Οι αποφάσεις που εκδίδει το Δικαστήριο της ΕΕ δυνάμει ρήτρας διαιτησίας που περιέχεται σε

σύμβαση συναφθείσα βάσει του παρόντος Παραρτήματος είναι εκτελεστές υπό τους ίδιους όρους.

ΑΡΘΡΟ 9
Εμπιστευτικότητα
Πληροφορίες που γνωστοποιούνται ή αποκτώνται σε οποιαδήποτε μορφή στο πλαίσιο του
παρόντος Παραρτήματος καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο και απολαύουν της
προστασίας που παρέχεται για ανάλογες πληροφορίες από το ουκρανικό δίκαιο και από τις
αντίστοιχες διατάξεις που ισχύουν για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Οι πληροφορίες αυτές δεν
μπορούν να κοινοποιούνται σε άτομα εκτός από αυτά τα οποία, λόγω των καθηκόντων τους στα
όργανα της ΕΕ, στα κράτη μέλη ή στην Ουκρανία, οφείλουν να τις γνωρίζουν, ούτε να
χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από τη διασφάλιση της αποτελεσματικής προστασίας των
οικονομικών συμφερόντων των μερών.
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ΑΡΘΡΟ 10
Προστασία δεδομένων

1.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κοινοποιούνται μόνον εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την

εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας από τις αρμόδιες αρχές της Ουκρανίας ή από την ΕΕ, ανάλογα
με την περίπτωση. Κατά την κοινοποίηση, την επεξεργασία και την εν γένει χρήση δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 15, οι αρμόδιες
αρχές της Ουκρανίας συμμορφώνονται με τη σχετική ουκρανική νομοθεσία, οι δε αρχές της ΕΕ
συμμορφώνονται με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, σχετικά με την προστασία των
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα
και τους οργανισμούς της ΕΕ και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

2.

Ειδικότερα, στις εν λόγω κοινοποιήσεις εφαρμόζονται τα πρότυπα της Σύμβασης για την

προστασία των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, η οποία υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 28 Ιανουαρίου 1981 (ΣΕΣ
αριθ. 108), και του πρόσθετου πρωτοκόλλου της Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την
αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο αφορά τις
εποπτικές αρχές και τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και υπεγράφη στις 8 Νοεμβρίου 2001 (ΣΕΣ
αριθ. 181).
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3.

Επί πλέον, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές:

(α)

τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή λαμβάνουν κάθε εύλογο μέτρο για να
εξασφαλίσουν την κατάλληλη διόρθωση, διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα, σε περίπτωση που η επεξεργασία τους δεν συμβιβάζεται προς τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου, και ιδίως όταν τα εν λόγω δεδομένα δεν είναι κατάλληλα,
συναφή και ακριβή ή είναι δυσανάλογα σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας. Τούτο
συμπεριλαμβάνει την κοινοποίηση κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος στο άλλο
μέρος·

(β)

η παραλήπτρια αρχή ενημερώνει, κατόπιν αιτήσεως, την κοινοποιούσα αρχή για τη χρήση
των κοινοποιηθέντων δεδομένων, καθώς και για τα αποτελέσματα της χρήσης αυτής·

(γ)

τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιούνται μόνο στις αρμόδιες αρχές.
Η περαιτέρω κοινοποίηση σε άλλους φορείς απαιτεί την προηγούμενη έγκριση της
κοινοποιούσας αρχής·

(δ)

τόσο η κοινοποιούσα όσο και η παραλήπτρια αρχή υποχρεούνται να προβαίνουν σε έγγραφη
καταχώριση της κοινοποίησης και της παραλαβής των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

________________________
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLIV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XLIV του τίτλου VI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΜΕ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
Η Ουκρανία αναλαμβάνει να εναρμονίσει σταδιακά τη νομοθεσία της με την ακόλουθη ενωσιακή
νομοθεσία εντός των καθορισμένων χρονοδιαγραμμάτων:

-

Σύμβαση της ΕΕ, της 26ης Ιουλίου 1995, σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

-

Άρθρο 1 - Γενικότητες, ορισμοί.

-

Άρθρο 2 παρ. 1 με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι αναφερόμενες στο άρθρο 1
συμπεριφορές, καθώς και η συνέργεια, η ηθική αυτουργία και η απόπειρα που συνδέονται με
αυτές να επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινικές κυρώσεις.

-

Άρθρο 3 - Ποινική ευθύνη διευθυντών επιχείρησης.

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:

-

Άρθρο 1 παρ. 1 στοιχ. γ) και άρθρο 1 παρ. 2 - Ορισμοί

-

Άρθρο 2 – Παθητική δωροδοκία

-

Άρθρο 3 – Ενεργητική δωροδοκία

-

Άρθρο 5 παρ. 1 με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ώστε οι μορφές συμπεριφοράς που
αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3, καθώς και η συνέργεια ή η ηθική αυτουργία που συνδέονται
με αυτές, να επισύρουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές.

-

Το άρθρο 7 στο μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.
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Δεύτερο πρωτόκολλο της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

-

Άρθρο 1 – Ορισμοί

-

Άρθρο 2 - Νομιμοποίηση προσόδων από παράνομες δραστηριότητες

-

Άρθρο 3 – Ευθύνη νομικών προσώπων

-

Άρθρο 4 – Κυρώσεις κατά νομικών προσώπων

-

Το άρθρο 12 στο μέτρο που αναφέρεται στο άρθρο 3 της σύμβασης.

Χρονοδιάγραμμα: Οι εν λόγω διατάξεις εφαρμόζονται εντός 5 ετών από την έναρξη ισχύος της
παρούσας συμφωνίας.

________________________
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ I
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ
«ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

Ορισμοί

ΤΙΤΛΟΣ ΙI

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ»
Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

Άρθρο 2
Άρθρο 3
Άρθρο 4
Άρθρο 5
Άρθρο 6
Άρθρο 7
Άρθρο 8
Άρθρο 9
Άρθρο 10
Άρθρο 11

Γενικές απαιτήσεις
Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Σώρευση στην Ουκρανία
Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα
Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα
Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση
Μονάδα χαρακτηρισμού
Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία
Συνδυασμοί προϊόντων
Ουδέτερα στοιχεία

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Άρθρο 12
Άρθρο 13
Άρθρο 14

Αρχή της εδαφικότητας
Απευθείας μεταφορά
Εκθέσεις
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ΤΙΤΛΟΣ IV

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Άρθρο 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

ΤΙΤΛΟΣ V

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 16
Άρθρο 17
Άρθρο 18
Άρθρο 19
Άρθρο 20

Γενικές απαιτήσεις
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1
Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1
Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 βάσει
προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού
καταγωγής
Λογιστικός διαχωρισμός
Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου
Εγκεκριμένος εξαγωγέας
Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής
Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού
καταγωγής
Συνοδευτικά έγγραφα
Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των
συνοδευτικών εγγράφων
Διαφορές και λάθη εκτύπωσης
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

Άρθρο 21
Άρθρο 22
Άρθρο 23
Άρθρο 24
Άρθρο 25
Άρθρο 26
Άρθρο 27
Άρθρο 28
Άρθρο 29
Άρθρο 30
Άρθρο 31

EU/UA/P1/el 2

7102

ΤΙΤΛΟΣ VI

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Άρθρο 32
Άρθρο 33
Άρθρο 34
Άρθρο 35
Άρθρο 36

Αμοιβαία συνδρομή
Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής
Επίλυση διαφορών
Κυρώσεις
Ελεύθερες ζώνες

TΙΤΛΟΣ VII

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 37
Άρθρο 38

Εφαρμογή του πρωτοκόλλου
Ειδικοί όροι

TITΛΟΣ VIII

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39

Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου
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Κατάλογος
παραρτημάτων
Παράρτημα I:
Παράρτημα II:

Παράρτημα III:
Παράρτημα ΙV:

Επεξηγηματικές σημειώσεις για τον πίνακα του
παραρτήματος II
Πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων στις οποίες
πρέπει να υποβληθούν οι μη καταγόμενες ύλες για να
μπορέσει να αποκτήσει το παρασκευαζόμενο προϊόν
χαρακτήρα καταγωγής
Υποδείγματα πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 και
αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1
Κείμενο της δήλωσης τιμολογίου

Κοινές δηλώσεις
Κοινή δήλωση για το Πριγκιπάτο της Ανδόρας
Κοινή δήλωση για τη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου
Κοινή δήλωση σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται
στο παρόν πρωτόκολλο
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ΤΙΤΛΟΣ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:
α)

ως «κατασκευή ή παρασκευή» νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης,
συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης ή των ειδικών εργασιών·

β)

ως «ύλη» νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών
κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος·

γ)

ως «προϊόν» νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατασκευαστική εργασία·

δ)

ως «εμπορεύματα» νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·
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ε)

ως «δασμολογητέα αξία» νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας του 1994
περί της εφαρμογής του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου
(συμφωνία ΠΟΕ για τη δασμολογητέα αξία)·

στ)

ως «τιμή εκ του εργοστασίου» νοείται η εργοστασιακή τιμή που καταβάλλεται για το προϊόν
στον κατασκευαστή στην επιχείρηση του οποίου διενεργήθηκε η τελευταία επεξεργασία ή
μεταποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει
την αξία όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, αφού αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι
οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του παραχθέντος
προϊόντος·

ζ)

ως «αξία υλών» νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή της εισαγωγής των μη
καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, αν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν
να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία·

η)

ως «αξία καταγόμενων υλών» νοείται η αξία των εν λόγω υλών όπως περιγράφεται στο
στοιχείο ζ), που εφαρμόζεται mutatis mutandis·

θ)

ως «προστιθέμενη αξία» νοείται η τιμή εκ του εργοστασίου αφού αφαιρεθεί η δασμολογητέα
αξία κάθε ενσωματωθείσας ύλης που είναι καταγωγής των άλλων χωρών που αναφέρονται
στα άρθρα 3 και 4 του παρόντος πρωτοκόλλου ή, αν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή
δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επαληθεύσιμη τιμή που καταβάλλεται για τις ύλες
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία·

EU/UA/P1/el 6

7106

ι)

ως «κεφάλαια» και «κλάσεις» νοούνται τα κεφάλαια και οι κλάσεις (τετραψήφιοι κωδικοί)
που χρησιμοποιούνται στην ονοματολογία η οποία αποτελεί το Εναρμονισμένο Σύστημα
Περιγραφής και Κωδικοποίησης Εμπορευμάτων και αναφέρεται στο παρόν πρωτόκολλο ως
«Εναρμονισμένο Σύστημα» ή «ΕΣ»·

ια)

ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε μια συγκεκριμένη
κλάση·

ιβ)

ως «αποστολή» νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον
εξαγωγέα σε κάποιον παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνο έγγραφο μεταφοράς, το οποίο
καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο
έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

ιγ)

ο όρος «εδάφη» περιλαμβάνει τα χωρικά ύδατα.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙI
ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Ή «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 2
Γενικές απαιτήσεις

1.

Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα

καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης:
α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την έννοια του
άρθρου 5 του παρόντος πρωτοκόλλου·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά περιέχουν και ύλες που δεν
έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί
στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του
άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Για την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα

καταγωγής Ουκρανίας:
α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία κατά την έννοια του άρθρου 5 του
παρόντος πρωτοκόλλου·
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β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Ουκρανία, αλλά περιέχουν και ύλες που δεν έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου σ’ αυτήν, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί στην
Ουκρανία επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος
πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 3
Σώρευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα
προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης αν παράγονται εκεί με την
ενσωμάτωση υλών που κατάγονται από την Ουκρανία, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου
σχετικά με τους κανόνες καταγωγής το οποίο προσαρτάται στη συμφωνία, υπό τον όρο ότι η
επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπερβαίνει τις εργασίες
που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν
υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.
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ΑΡΘΡΟ 4
Σώρευση στην Ουκρανία
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 2, παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα
προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας αν παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση
υλών που κατάγονται από την Ένωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του πρωτοκόλλου σχετικά με τους
κανόνες καταγωγής το οποίο προσαρτάται στη συμφωνία, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία ή
μεταποίηση που πραγματοποιείται στην Ουκρανία υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο
άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου. Οι ύλες αυτές δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς
επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

ΑΡΘΡΟ 5
Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1.

Θεωρούνται ως «παραγόμενα εξ ολοκλήρου» στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία:

α)

τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο πυθμένα
τους·

β)

τα φυτικά προϊόντα που συγκομίζονται στα συμβαλλόμενα μέρη·
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γ)

τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στα συμβαλλόμενα μέρη·

δ)

τα προϊόντα από ζώντα ζώα που εκτρέφονται στα συμβαλλόμενα μέρη·

ε)

τα προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται στα συμβαλλόμενα μέρη·

στ)

τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που λαμβάνονται από τη θάλασσα
εκτός των χωρικών υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας με τα πλοία τους·

ζ)

τα προϊόντα που παράγονται επί των πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα
που αναφέρονται στο στοιχείο στ)·

η)

τα μεταχειρισμένα είδη που συγκεντρώνονται στα συμβαλλόμενα μέρη και τα οποία μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των
μεταχειρισμένων ελαστικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για αναγόμωση ή ως
απορρίμματα·

θ)

τα απορρίμματα και τα υπολείμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες οι οποίες
έχουν πραγματοποιηθεί στα συμβαλλόμενα μέρη·

ι)

τα προϊόντα που εξορύσσονται από το θαλάσσιο έδαφος ή υπέδαφος εκτός των χωρικών τους
υδάτων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης αυτού του
εδάφους ή υπεδάφους·

ια)

τα εμπορεύματα που παράγονται στα συμβαλλόμενα μέρη αποκλειστικά από προϊόντα που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ι) του παρόντος άρθρου.
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2.

Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» στην παράγραφο 1 στοιχεία στ) και ζ)

εφαρμόζονται μόνο για τα πλοία και τα πλοία-εργοστάσια:
α)

τα οποία είναι νηολογημένα ή εγγεγραμμένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
στην Ουκρανία·

β)

τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας·

γ)

τα οποία ανήκουν, κατά ποσοστό τουλάχιστον 50%, σε υπηκόους κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας ή σε εταιρεία που έχει την έδρα της σε ένα από τα
κράτη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του
εποπτικού συμβουλίου και η πλειονότητα των μελών των εν λόγω συμβουλίων είναι υπήκοοι
κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας και της οποίας, επιπλέον, σε
περίπτωση προσωπικών ή μετοχικών εταιρειών, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει
σ’ αυτά τα κράτη ή σε δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους αυτών των κρατών·

δ)

των οποίων ο κυβερνήτης και οι αξιωματικοί είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή της Ουκρανίας·

και
ε)

το πλήρωμα των οποίων αποτελείται, τουλάχιστον κατά 75%, από υπηκόους κράτους μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας.
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ΑΡΘΡΟ 6
Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1.

Για την εφαρμογή του άρθρου 2 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα προϊόντα που δεν έχουν

παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση όταν
πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται στο παράρτημα ΙΙ του παρόντος
πρωτοκόλλου.
Οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από τη
συμφωνία, την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες
που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των εν λόγω προϊόντων και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση
με τις ύλες αυτές. Συνεπώς, αν ένα προϊόν που έχει αποκτήσει χαρακτήρα καταγωγής με την
εκπλήρωση των όρων που καθορίζονται στον πίνακα χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός
άλλου προϊόντος, οι όροι που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται δεν ισχύουν για το
εν λόγω προϊόν, ενώ οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν ενδεχομένως για την
κατασκευή του δεν λαμβάνονται υπόψη.
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2.

Παρά την παράγραφο 1, οι μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που

αναφέρονται στον πίνακα, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του προϊόντος
μπορούν, ωστόσο, να χρησιμοποιηθούν υπό τον όρο ότι:
α)

η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος·

β)

με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που
περιέχονται στον πίνακα για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών.

Η παρούσα παράγραφος δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του
Εναρμονισμένου Συστήματος.

3.

Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του

παρόντος πρωτοκόλλου.
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ΑΡΘΡΟ 7
Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1.

Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες εργασίες

θεωρούνται ως ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις για την απόκτηση χαρακτήρα καταγωγής,
ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου:
α)

οι εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή
κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους·

β)

οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ)

το πλύσιμο, το καθάρισμα· η αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων
επικαλύψεων·

δ)

το σιδέρωμα ή πρεσάρισμα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών·

ε)

οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ)

η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση, η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και
ρυζιού·

ζ)

οι εργασίες για τον χρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης· η μερική ή
ολική άλεση κρυσταλλικής ζάχαρης·
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η)

η αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και
λαχανικών·

θ)

το ακόνισμα, η απλή λείανση ή ο απλός τεμαχισμός·

ι)

το κοσκίνισμα, η διαλογή, η ταξινόμηση, η κατάταξη, η διαβάθμιση, ο συνδυασμός·
(συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνδυασμού ειδών)·

ια)

η απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, η στερέωση επί
λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία συσκευασίας·

ιβ)

η επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών
σημείων στα προϊόντα ή στη συσκευασία τους·

ιγ)

η απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους, συμπεριλαμβανομένης της
ανάμειξης της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη·

ιδ)

η απλή συνένωση τμημάτων ειδών για την κατασκευή ενός πλήρους είδους ή η
αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα συστατικά τους μέρη·

ιε)

ο συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιδ)·

ιστ) η σφαγή ζώων.
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2.

Όλες οι εργασίες που διενεργούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας σε

συγκεκριμένο προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να κριθεί αν η
πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ως
ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

ΑΡΘΡΟ 8
Μονάδα χαρακτηρισμού

1.

Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου είναι

το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο θεωρείται ως η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της
κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του Εναρμονισμένου Συστήματος.
Κατά συνέπεια:
α)

όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών
κατατάσσεται, σύμφωνα με το Εναρμονισμένο Σύστημα, σε μία μόνο κλάση, το όλον
αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού·

β)

όταν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια
κλάση του Εναρμονισμένου Συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά
κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Όταν, κατ’ εφαρμογήν του γενικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, η

συσκευασία συμπεριλαμβάνεται με το προϊόν για σκοπούς κατάταξης, πρέπει να
συμπεριλαμβάνεται και για τον προσδιορισμό της καταγωγής.
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ΑΡΘΡΟ 9
Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία
Τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία που αποστέλλονται μαζί με ένα τεμάχιο
εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος, αποτελούν μέρος του κανονικού εξοπλισμού και
συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του ή δεν τιμολογούνται χωριστά θεωρούνται ότι αποτελούν ενιαίο
σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 10
Συνδυασμοί προϊόντων
Οι συνδυασμοί προϊόντων, όπως ορίζονται στον γενικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου
Συστήματος, θεωρούνται καταγόμενα προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα
προϊόντα. Ωστόσο, συνδυασμός προϊόντων αποτελούμενος από καταγόμενα και από μη
καταγόμενα προϊόντα θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη
καταγόμενων προϊόντων δεν υπερβαίνει το 15% της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού.
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ΑΡΘΡΟ 11
Ουδέτερα στοιχεία
Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι προϊόν καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η
καταγωγή των παρακάτω στοιχείων που χρησιμοποιούνται ενδεχομένως για την παραγωγή του:
α)

ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα·

β)

εγκαταστάσεις και εξοπλισμός·

γ)

μηχανήματα και εργαλεία·

δ)

προϊόντα που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του
προϊόντος.
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ΤΙΤΛΟΣ ΙΙΙ
ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12
Αρχή της εδαφικότητας

1.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 του παρόντος πρωτοκόλλου και της παραγράφου 3

του παρόντος άρθρου, οι όροι για την απόκτηση χαρακτήρα καταγωγής που προβλέπονται στον
τίτλο ΙΙ πρέπει να πληρούνται χωρίς διακοπή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία.

2.

Με την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 του παρόντος πρωτοκόλλου, αν καταγόμενα

εμπορεύματα που έχουν εξαχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ουκρανία προς άλλη χώρα
επανεισαχθούν, πρέπει να θεωρούνται μη καταγόμενα, εκτός αν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο
ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:
α)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν·

και
β)

τα εμπορεύματα δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη
διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω βρίσκονταν στην εν λόγω χώρα ή κατά την
εξαγωγή τους.
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3.

Η απόκτηση χαρακτήρα καταγωγής, σύμφωνα με τους όρους του τίτλου II του παρόντος

πρωτοκόλλου, δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη επεξεργασία ή μεταποίηση που πραγματοποιήθηκε
εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας επί υλών οι οποίες είχαν εξαχθεί από την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την Ουκρανία και επανεισήχθησαν στη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση:
α)

ότι οι εν λόγω ύλες είχαν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία
ή είχαν υποστεί, πριν από την εξαγωγή τους, επεξεργασία ή μεταποίηση που υπερβαίνει τις
εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου·

και
β)

ότι μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις τελωνειακές αρχές ότι:

i)

τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα προέκυψαν από την επεξεργασία ή τη μεταποίηση
των υλών που εξήχθησαν·

και

ii)

η συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Ουκρανίας με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου δεν υπερβαίνει το
10% της τιμής εκ του εργοστασίου του τελικού προϊόντος στο οποίο ζητείται να
αποδοθεί χαρακτήρας καταγωγής.
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4.

Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι όροι για την απόκτηση

χαρακτήρα καταγωγής που προβλέπονται στον τίτλο ΙΙ του παρόντος πρωτοκόλλου δεν ισχύουν για
τις επεξεργασίες τις ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της
Ουκρανίας. Ωστόσο, όταν για τη διαπίστωση του χαρακτήρα καταγωγής του τελικού προϊόντος,
εφαρμόζεται κανόνας που παρατίθεται στον πίνακα του παραρτήματος II και καθορίζει τη μέγιστη
αξία όλων των μη καταγόμενων υλών, η συνολική αξία των μη καταγόμενων υλών που
ενσωματώνονται στο έδαφος του οικείου μέρους, μαζί με τη συνολική προστιθέμενη αξία που
αποκτήθηκε εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του
παρόντος άρθρου, πρέπει να μην υπερβαίνουν το προβλεπόμενο ποσοστό.

5.

Για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, ως

«συνολική προστιθέμενη αξία» νοείται το σύνολο του κόστους που προκύπτει εκτός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υλών που
ενσωματώνονται εκεί.

6.

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται όσον αφορά

τα προϊόντα που δεν πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον πίνακα του παραρτήματος II του
παρόντος πρωτοκόλλου ή τα οποία μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή
μεταποίηση μόνο κατ’ εφαρμογή του γενικού περιθωρίου του άρθρου 6 παράγραφος 2 του
παρόντος πρωτοκόλλου.

7.

Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα

των κεφαλαίων 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος.

8.

Οι επεξεργασίες ή μεταποιήσεις που πραγματοποιούνται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή

της Ουκρανίας και καλύπτονται από το παρόν άρθρο πραγματοποιούνται υπό τους όρους του
καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεισαγωγή ή παρόμοιου συστήματος.
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ΑΡΘΡΟ 13
Απευθείας μεταφορά

1.

Η προτιμησιακή μεταχείριση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας

εφαρμόζεται αποκλειστικά στα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος
πρωτοκόλλου και μεταφέρονται απευθείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας.
Ωστόσο, προϊόντα που αποτελούν μία και μόνη αποστολή είναι δυνατόν να μεταφέρονται μέσω
άλλων εδαφών με, ενδεχομένως, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση σ’ αυτά τα εδάφη, υπό
την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα παραμένουν υπό την επιτήρηση των τελωνειακών αρχών της
χώρας διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι δεν υφίστανται εκεί άλλες εργασίες εκτός από την
εκφόρτωση, την επαναφόρτωση ή κάθε άλλη εργασία που αποβλέπει στη διατήρησή τους σε καλή
κατάσταση.
Τα καταγόμενα προϊόντα μπορούν να μεταφέρονται με αγωγούς μέσω εδάφους διαφορετικού από
το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας.

2.

Για να αποδειχθεί ότι πληρούνται οι όροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προσκομίζεται

στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής:
α)

ενιαίο έγγραφο μεταφοράς που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας
διαμετακόμισης· ή
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β)

βεβαίωση που χορηγείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης και η οποία:

i)

περιλαμβάνει ακριβή περιγραφή των προϊόντων·

ii)

αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, εφόσον
συντρέχει περίπτωση, τα ονόματα των πλοίων ή των άλλων μεταφορικών μέσων που
χρησιμοποιήθηκαν·

και

iii)

πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα
διαμετακόμισης· ή

γ)

ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.
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ΑΡΘΡΟ 14
Εκθέσεις

1.

Καταγόμενα προϊόντα που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα

διαφορετική από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ουκρανία και τα οποία πωλούνται
μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία εμπίπτουν κατά την
εισαγωγή στις διατάξεις της συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές
κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι:
α)

ένας εξαγωγέας απέστειλε τα εμπορεύματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από την
Ουκρανία στη χώρα της έκθεσης και τα εξέθεσε εκεί·

β)

ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα μεταβίβασε με άλλο τρόπο σε
παραλήπτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία·

γ)

τα προϊόντα απεστάλησαν, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση
στην οποία είχαν αποσταλεί για την έκθεση·

και
δ)

τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για
σκοπούς διαφορετικούς από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση.
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2.

Πρέπει να εκδίδεται ή να συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής, σύμφωνα με τις διατάξεις

του τίτλου V του παρόντος πρωτοκόλλου, και να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της χώρας
εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της
έκθεσης. Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθούν, αν κριθεί αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες
αποδείξεις σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτέθηκαν τα προϊόντα.

3.

Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού

χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για
ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό την πώληση αλλοδαπών
προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΙΤΛΟΣ IV
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΘΡΟ 15
Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

1.

Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής

Ένωσης ή Ουκρανίας, για τις οποίες εκδίδεται ή συντάσσεται πιστοποιητικό καταγωγής σύμφωνα
με τις διατάξεις του τίτλου V του παρόντος πρωτοκόλλου, δεν αποτελούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
ή στην Ουκρανία αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.
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2.

Η απαγόρευση της παραγράφου 1 εφαρμόζεται σε κάθε ρύθμιση για επιστροφή, διαγραφή ή

μη καταβολή, πλήρη ή μερική, δασμών ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος, που
επιβάλλονται, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ουκρανία, σε ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την
κατασκευή, σε περίπτωση που αυτή η επιστροφή, η διαγραφή ή η μη καταβολή εφαρμόζεται, ρητά
ή στην πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται και όχι όταν
διατίθενται στην κατανάλωση σ’ αυτές.

3.

Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από πιστοποιητικό καταγωγής πρέπει να είναι

έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος των τελωνειακών αρχών, όλα τα
κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει ληφθεί επιστροφή, όσον αφορά τις μη
καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των σχετικών προϊόντων, και ότι όλοι
οι δασμοί ή επιβαρύνσεις ισοδυνάμου αποτελέσματος που αντιστοιχούν στις ύλες αυτές έχουν
πράγματι καταβληθεί.

4.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται επίσης όσον

αφορά τη συσκευασία, κατά την έννοια του άρθρου 8 παράγραφος 2 του παρόντος πρωτοκόλλου,
τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία, κατά την έννοια του άρθρου 9, και τους
συνδυασμούς προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 10 του παρόντος πρωτοκόλλου, όταν αυτά
δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

5.

Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 του παρόντος άρθρου ισχύουν μόνο για τις ύλες που

ανήκουν στο είδος το οποίο αφορά η συμφωνία.
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ΤΙΤΛΟΣ V
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16
Γενικές απαιτήσεις

1.

Τα προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την εισαγωγή τους στην Ουκρανία και τα

προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας, κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάγονται στην
συμφωνία, εφόσον προσκομιστεί:
α)

είτε πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, υπόδειγμα του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα
III του παρόντος πρωτοκόλλου· είτε

β)

στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του παρόντος πρωτοκόλλου,
δήλωση η οποία εφεξής αποκαλείται «δήλωση τιμολογίου», που αναγράφει ο εξαγωγέας στο
τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα
σχετικά προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η εξακρίβωση της
ταυτότητάς τους· το κείμενο της δήλωσης τιμολογίου περιλαμβάνεται στο παράρτημα IV του
παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Παρά την παράγραφο 1, τα προϊόντα καταγωγής κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου

εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 27, στη συμφωνία, χωρίς να είναι
αναγκαία η υποβολή κανενός από τα προαναφερθέντα έγγραφα.
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ΑΡΘΡΟ 17
Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας

εξαγωγής έπειτα από γραπτή αίτηση που υποβάλλεται από τον εξαγωγέα ή, υπ’ ευθύνη του
εξαγωγέα, από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του.

2.

Για τον σκοπό αυτόν, ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του συμπληρώνουν

το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και την αίτηση, υποδείγματα των οποίων παρατίθενται στο
παράρτημα ΙΙΙ. Τα εν λόγω έντυπα συμπληρώνονται σε μια από τις γλώσσες στις οποίες έχει
συνταχθεί η συμφωνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου της χώρας εξαγωγής. Αν
αυτά είναι χειρόγραφα, πρέπει να συμπληρώνονται με μελάνι και ευανάγνωστους χαρακτήρες. Η
περιγραφή των προϊόντων πρέπει να αναφέρεται στη θέση που προορίζεται για τον σκοπό αυτόν,
χωρίς να παρεμβάλλονται κενά διάστιχα. Αν η θέση αυτή δεν συμπληρώνεται πλήρως, πρέπει να
σύρεται οριζόντια γραμμή κάτω από την τελευταία γραμμή της περιγραφής και να διαγραμμίζεται ο
κενός χώρος.

3.

Ο εξαγωγέας που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 πρέπει να είναι σε

θέση να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, αν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής
στην οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, κάθε κατάλληλο έγγραφο για την
απόδειξη του χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων καθώς και της τήρησης των λοιπών
όρων του παρόντος πρωτοκόλλου.
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4.

Το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές κράτους μέλους

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως
προϊόντα καταγόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ουκρανία και πληρούν τις λοιπές
προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

5.

Οι τελωνειακές αρχές που εκδίδουν τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 λαμβάνουν όλα τα

αναγκαία μέτρα για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων και της τήρησης
των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου. Για τον σκοπό αυτόν, έχουν το δικαίωμα να
ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν οποιουσδήποτε
ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα ή οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιμο.
Εξασφαλίζουν επίσης την ορθή συμπλήρωση των εντύπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου. Ιδίως, ελέγχουν αν ο χώρος που προορίζεται για την περιγραφή των προϊόντων
έχει συμπληρωθεί κατά τρόπο που να αποκλείει οποιαδήποτε πιθανότητα δολίων προσθηκών.

6.

Η ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 αναγράφεται στη θέση 11

του πιστοποιητικού.

7.

Οι τελωνειακές αρχές εκδίδουν και θέτουν στη διάθεση του εξαγωγέα πιστοποιητικό

κυκλοφορίας EUR.1, μόλις πραγματοποιηθεί ή εξασφαλιστεί η πραγματική εξαγωγή.
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ΑΡΘΡΟ 18
Εκ των υστέρων έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.

Παρά το άρθρο 17 παράγραφος 7 του παρόντος πρωτοκόλλου, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας

EUR.1 μπορεί, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να εκδίδεται μετά την εξαγωγή των προϊόντων τα οποία
αφορά, αν:
α)

δεν είχε εκδοθεί κατά τη στιγμή της εξαγωγής συνεπεία λαθών, ακούσιων παραλείψεων ή
ειδικών περιστάσεων·

ή
β)

αποδεικνύεται, κατά τρόπο που ικανοποιεί τις τελωνειακές αρχές, ότι εκδόθηκε
πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, το οποίο όμως δεν έγινε δεκτό κατά την εισαγωγή για
τεχνικούς λόγους.

2.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 1, ο εξαγωγέας πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τον

τόπο και την ημερομηνία της εξαγωγής των προϊόντων τα οποία αφορά το πιστοποιητικό
κυκλοφορίας EUR.1, καθώς και τους λόγους για τους οποίους υποβάλλει την αίτηση.

3.

Οι τελωνειακές αρχές δύνανται να εκδίδουν εκ των υστέρων πιστοποιητικό κυκλοφορίας

EUR.1 μόνο αφού επαληθεύσουν ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση του εξαγωγέα
ανταποκρίνονται σε εκείνα του αντίστοιχου φακέλου.
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4.

Τα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 που εκδίδονται εκ των υστέρων φέρουν την ακόλουθη

φράση στην αγγλική γλώσσα:
«ISSUED RETROSPECTIVELY»

5.

Η φράση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου εγγράφεται στη θέση

«Παρατηρήσεις» του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1.

ΑΡΘΡΟ 19
Έκδοση αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας ΕUR.1

1.

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή καταστροφής πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1, ο

εξαγωγέας μπορεί να ζητήσει από τις τελωνειακές αρχές που το εξέδωσαν αντίγραφο, το οποίο
συμπληρώνεται βάσει των εγγράφων εξαγωγής που κατέχουν.

2.

Το αντίγραφο που εκδίδεται κατ’ αυτόν τον τρόπο φέρει την ακόλουθη ένδειξη στην αγγλική

γλώσσα:
«DUPLICATE»

3.

Η λέξη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου εγγράφεται στη θέση

«Παρατηρήσεις» του αντιγράφου του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1.
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4.

Το αντίγραφο, που πρέπει να φέρει την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοτύπου πιστοποιητικού

κυκλοφορίας EUR.1, αρχίζει να ισχύει από την εν λόγω ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 20
Έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1
βάσει προηγουμένως εκδοθέντος ή συνταχθέντος πιστοποιητικού καταγωγής
Όταν προϊόντα καταγωγής υποβάλλονται σε έλεγχο εκ μέρους τελωνείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ή της Ουκρανίας, το πρωτότυπο του πιστοποιητικού καταγωγής είναι δυνατόν να αντικαθίσταται
από ένα ή περισσότερα πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 με σκοπό την αποστολή όλων ή
ορισμένων από τα προϊόντα αυτά σε άλλα τελωνεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας. Τα
πιστοποιητικά αντικατάστασης των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδονται από το
τελωνείο στον έλεγχο του οποίου υποβάλλονται τα προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 21
Λογιστικός διαχωρισμός

1.

Όταν η διατήρηση χωριστών αποθεμάτων καταγόμενων και μη καταγόμενων, πανομοιότυπων

και εναλλασσόμενων υλών συνεπάγεται υψηλό κόστος ή σημαντικά προβλήματα, οι τελωνειακές
αρχές δύνανται, ύστερα από γραπτή αίτηση των ενδιαφερομένων, να επιτρέπουν την εφαρμογή της
μεθόδου του λεγόμενου «λογιστικού διαχωρισμού» για τη διαχείριση αυτών των αποθεμάτων.
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2.

Η μέθοδος αυτή πρέπει να μπορεί να διασφαλίσει ότι, για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς, ο

αριθμός των παραγόμενων προϊόντων που θα ήταν δυνατόν να θεωρηθούν ως «καταγόμενα» είναι
ο ίδιος μ’ αυτόν που θα είχε προκύψει αν είχε γίνει φυσικός διαχωρισμός των αποθεμάτων.

3.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να χορηγήσουν τέτοια άδεια, υπό την επιφύλαξη ότι

πληρούνται οι απαιτούμενοι όροι.

4.

Η εν λόγω μέθοδος εφαρμόζεται και η εφαρμογή της καταγράφεται βάσει των γενικών

λογιστικών αρχών που ισχύουν στη χώρα κατασκευής του προϊόντος.

5.

Ο δικαιούχος της εν λόγω διευκόλυνσης μπορεί να εκδίδει ή να ζητά την έκδοση

πιστοποιητικών καταγωγής, κατά περίπτωση, για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να
θεωρούνται καταγόμενα. Έπειτα από αίτηση των τελωνειακών αρχών, ο δικαιούχος υποβάλλει
δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6.

Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας και δύνανται να την ανακαλούν,

αν ο δικαιούχος δεν την χρησιμοποιεί δεόντως ή δεν πληροί οιονδήποτε από τους λοιπούς όρους
που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο.
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ΑΡΘΡΟ 22
Όροι για τη σύνταξη δήλωσης τιμολογίου

1.

Η δήλωση τιμολογίου που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος

πρωτοκόλλου μπορεί να συνταχθεί:
α)

από εγκεκριμένο εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 23 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ή
β)

από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα
δέματα τα οποία περιέχουν καταγόμενα προϊόντα η συνολική αξία των οποίων δεν υπερβαίνει
τα 6.000 ευρώ.

2.

Δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν

ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ουκρανίας και πληρούν τις λοιπές απαιτήσεις του
παρόντος πρωτοκόλλου.

3.

Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου πρέπει να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή να

προσκομίσει, αν του ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, όλα τα κατάλληλα
έγγραφα που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την
τήρηση των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

EU/UA/P1/el 35

7135

4.

Η δήλωση τιμολογίου συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, με επίθεση

σφραγίδας ή με εκτύπωση στο τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο. Η
δήλωση, το κείμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα ΙV του παρόντος πρωτοκόλλου,
συντάσσεται σε μία από τις γλώσσες που αναφέρονται στο εν λόγω παράρτημα, σύμφωνα με τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας της χώρας εξαγωγής. Αν η δήλωση είναι χειρόγραφη, πρέπει να
συντάσσεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες.

5.

Οι δηλώσεις τιμολογίου πρέπει να φέρουν το πρωτότυπο της χειρόγραφης υπογραφής του

εξαγωγέα. Ωστόσο, δεν απαιτείται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 23 του
παρόντος πρωτοκόλλου, να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό τον όρο ότι παρέχει στις τελωνειακές
αρχές της χώρας εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης ότι αποδέχεται την πλήρη ευθύνη για
κάθε δήλωση τιμολογίου η οποία φαίνεται ότι φέρει την χειρόγραφη υπογραφή του.

6.

Η δήλωση τιμολογίου μπορεί να συντάσσεται από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των

προϊόντων τα οποία αφορά ή μετά την εξαγωγή, υπό τον όρο ότι αυτή προσκομίζεται στη χώρα
εισαγωγής το αργότερο δύο έτη μετά την εισαγωγή των προϊόντων τα οποία αφορά.
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ΑΡΘΡΟ 23
Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής μπορούν να επιτρέπουν σε κάθε εξαγωγέα

(εφεξής: «εγκεκριμένος εξαγωγέας») που πραγματοποιεί συχνές αποστολές προϊόντων βάσει της
παρούσας συμφωνίας να συντάσσει δηλώσεις τιμολογίου ανεξάρτητα από την αξία των σχετικών
προϊόντων. Ο εξαγωγέας που ζητά την έγκριση αυτή υποχρεούται να παρέχει στις τελωνειακές
αρχές όλες τις εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και
της εκπλήρωσης των λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα υπό

οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν αναγκαίες.

3.

Οι τελωνειακές αρχές παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό τελωνειακής άδειας, ο

οποίος αναγράφεται στη δήλωση τιμολογίου.

4.

Οι τελωνειακές αρχές παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα.

5.

Οι τελωνειακές αρχές μπορούν να ανακαλούν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακαλούν

όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του παρόντος άρθρου, δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν
χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.
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ΑΡΘΡΟ 24
Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού καταγωγής

1.

Το πιστοποιητικό καταγωγής ισχύει για τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στη

χώρα εξαγωγής και πρέπει να κατατίθεται εντός της προθεσμίας αυτής στις τελωνειακές αρχές της
χώρας εισαγωγής.

2.

Τα πιστοποιητικά καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής

μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου μπορούν να γίνονται δεκτά για την εφαρμογή του προτιμησιακού καθεστώτος, όταν η
αδυναμία υποβολής των πιστοποιητικών αυτών εντός της καθορισμένης προθεσμίας οφείλεται σε
εξαιρετικές περιστάσεις.

3.

Σε άλλες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής, οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής

μπορούν να αποδέχονται τα πιστοποιητικά καταγωγής όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί πριν
από την εν λόγω τελική ημερομηνία.
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ΑΡΘΡΟ 25
Υποβολή πιστοποιητικού καταγωγής
Τα πιστοποιητικά καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής σύμφωνα
με τις διαδικασίες που ισχύουν στην εν λόγω χώρα. Οι εν λόγω αρχές έχουν τη δυνατότητα να
ζητούν μετάφραση του πιστοποιητικού καταγωγής. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να ζητούν να
συνοδεύεται η διασάφηση εισαγωγής από δήλωση του εισαγωγέα με την οποία να βεβαιώνεται ότι
τα προϊόντα πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την εφαρμογή της συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 26
Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές
Όταν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές
αρχές της χώρας εισαγωγής, εισάγονται με τμηματικές αποστολές αποσυναρμολογημένα ή μη
συναρμολογημένα προϊόντα, κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 στοιχείο α) του
Εναρμονισμένου Συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και
9406 του Εναρμονισμένου Συστήματος, υποβάλλεται για τα προϊόντα αυτά στις τελωνειακές αρχές
ενιαίο πιστοποιητικό καταγωγής κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.
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ΑΡΘΡΟ 27
Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιητικού καταγωγής

1.

Γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση πιστοποιητικού

καταγωγής, τα προϊόντα που αποστέλλονται υπό μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που
περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές ταξιδιωτών, υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν
εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋποθέσεις
του παρόντος πρωτοκόλλου και εφόσον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς την ειλικρίνεια της
σχετικής δήλωσης. Στην περίπτωση προϊόντων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς, η δήλωση αυτή
μπορεί να αναγράφεται στις τελωνειακές δηλώσεις CN22/CN23 ή σε φύλλο χαρτιού που
προσαρτάται στο εν λόγω έγγραφο.

2.

Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για

προσωπική χρήση των παραληπτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν πρέπει να
θεωρούνται εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, αν είναι προφανές, λόγω της φύσης και της
ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3.

Επιπλέον, η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις

περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1.200 ευρώ για τα προϊόντα που αποτελούν μέρος των
προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.
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ΑΡΘΡΟ 28
Συνοδευτικά έγγραφα
Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 και στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του
παρόντος πρωτοκόλλου και τα οποία χρησιμοποιούνται για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που
καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση τιμολογίου είναι δυνατόν
πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ουκρανίας και πληρούν
τους λοιπούς όρους του παρόντος πρωτοκόλλου είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων,
τα εξής:
α)

άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες
εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευτής και οι οποίες περιλαμβάνονται π.χ. στα λογιστικά
του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β)

έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν
και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή την Ουκρανία, όπου τα εν
λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο·

γ)

έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η επεξεργασία ή η μεταποίηση των υλών πραγματοποιήθηκε
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία και τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με την εθνική νομοθεσία·

δ)

πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 ή δηλώσεις τιμολογίου που αποδεικνύουν τον χαρακτήρα
καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν ή συντάχθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ή στην Ουκρανία σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο·
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ε)

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία για την επεξεργασία ή τη μεταποίηση που έχει
πραγματοποιηθεί εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας, κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 12 του παρόντος πρωτοκόλλου, τα οποία αποδεικνύουν ότι οι προϋποθέσεις του εν
λόγω άρθρου έχουν τηρηθεί.

ΑΡΘΡΟ 29
Φύλαξη του πιστοποιητικού καταγωγής και των συνοδευτικών εγγράφων

1.

Ο εξαγωγέας που ζητά την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 φυλάσσει επί τρία

τουλάχιστον έτη τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 του παρόντος
πρωτοκόλλου.

2.

Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη

αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης τιμολογίου, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 22
παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου.

3.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής που εκδίδουν πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1

φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη την αίτηση που αναφέρεται στο άρθρο 17 παράγραφος 2 του
παρόντος πρωτοκόλλου.

4.

Οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής φυλάσσουν επί τρία τουλάχιστον έτη τα

πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και τις δηλώσεις τιμολογίου που υποβάλλονται σ’ αυτές.
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ΑΡΘΡΟ 30
Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1.

Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στο πιστοποιητικό

καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στο τελωνείο για τη
διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ’ εαυτής την
ακυρότητα του πιστοποιητικού καταγωγής, αν αποδεικνύεται δεόντως ότι αυτό το έγγραφο
πράγματι αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2.

Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα λάθη δακτυλογράφησης στο πιστοποιητικό καταγωγής,

δεν θα πρέπει να συνεπάγονται την απόρριψη του εν λόγω εγγράφου, αν τα λάθη αυτά δεν
δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν λόγω εγγράφου.

ΑΡΘΡΟ 31
Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) και του άρθρου

27 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα τιμολογούνται σε
νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, καθεμία από τις ενδιαφερόμενες χώρες καθορίζει ετησίως ποσά
σε εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας που
ισοδυναμούν με τα ποσά σε ευρώ.
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2.

Η αποστολή απολαύει των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 1 στοιχείο β) ή του άρθρου

27 παράγραφος 3 του παρόντος πρωτοκόλλου, με αναφορά στο νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το
τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει η σχετική χώρα.

3.

Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας ισούνται με το

ισόποσο, στο εθνικό νόμισμα αυτής της χώρας, των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ την πρώτη
εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά ανακοινώνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τις 15
Οκτωβρίου και ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
κοινοποιεί σε όλες τις ενδιαφερόμενες χώρες τα σχετικά ποσά.

4.

Κάθε χώρα μπορεί να στρογγυλοποιεί προς τα πάνω ή προς τα κάτω το ποσό που προκύπτει

από τη μετατροπή του ποσού το οποίο εκφράζεται σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα. Το
στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να διαφέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή
κατά περισσότερο από 5%. Κάθε χώρα μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού
εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό της νόμισμα αν, κατά τη στιγμή της ετήσιας αναπροσαρμογής
που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού, πριν από τη
στρογγυλοποίηση, συνεπάγεται αύξηση μικρότερη του 15% του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το
ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί να διατηρείται αμετάβλητο, αν η μετατροπή οδηγεί σε μείωση
της ισοδύναμης αξίας.

5.

Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την τελωνειακή υποεπιτροπή,

κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας. Κατά τη διενέργεια της εν λόγω
επανεξέτασης, η τελωνειακή υποεπιτροπή εξετάζει αν είναι ευκταία η διατήρηση των συνεπειών
των σχετικών ορίων σε πραγματικούς όρους. Για τον σκοπό αυτόν, μπορεί να αποφασίζει να
τροποποιήσει τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ.
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ΤΙΤΛΟΣ VI
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 32
Αμοιβαία συνδρομή

1.

Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας

διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα υποδείγματα των αποτυπωμάτων των
σφραγίδων που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες τους για την έκδοση των πιστοποιητικών κυκλοφορίας
EUR.1 και τις διευθύνσεις των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των εν λόγω
πιστοποιητικών και των δηλώσεων τιμολογίου.

2.

Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και

η Ουκρανία παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμόδιων τελωνειακών υπηρεσιών, για τον
έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1 ή των δηλώσεων τιμολογίου και
της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στα έγγραφα αυτά.
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ΑΡΘΡΟ 33
Έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής

1.

Ο μεταγενέστερος έλεγχος των πιστοποιητικών καταγωγής πραγματοποιείται

δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής έχουν εύλογες
αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα των εν λόγω εγγράφων, ως προς τον χαρακτήρα καταγωγής των
σχετικών προϊόντων ή ως προς την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, οι

τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής επιστρέφουν το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 και το
τιμολόγιο, αν έχει υποβληθεί, τη δήλωση τιμολογίου ή αντίγραφο των εν λόγω εγγράφων, στις
τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής, αναφέροντας, όπου κρίνεται σκόπιμο, τους λόγους που
δικαιολογούν την έρευνα. Προς επίρρωση του αιτήματος για έλεγχο, παρέχονται όλα τα έγγραφα
και όλες οι πληροφορίες που έχουν συγκεντρωθεί και που υποδεικνύουν ότι οι πληροφορίες που
αναγράφονται στο πιστοποιητικό καταγωγής είναι ανακριβείς.

3.

Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτόν,

οι εν λόγω αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού
στοιχείου και να διενεργούν οποιουσδήποτε ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του εξαγωγέα ή
οποιονδήποτε άλλο έλεγχο κρίνουν σκόπιμο.

4.

Αν οι τελωνειακές αρχές της χώρας εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την

προτιμησιακή μεταχείριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του
ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα προϊόντα, με την επιφύλαξη της λήψης κάθε
προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο.

EU/UA/P1/el 46

7146

5.

Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνονται για τα

αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατόν. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να
ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν ως
προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Ουκρανίας και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του
παρόντος πρωτοκόλλου.

6.

Αν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την

ημερομηνία υποβολής της αίτησης ελέγχου ή αν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς
πληροφορίες για τη διαπίστωση της γνησιότητας του επίμαχου εγγράφου ή της πραγματικής
καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων
περιστάσεων, το ευεργέτημα των προτιμήσεων.

ΑΡΘΡΟ 34
Επίλυση διαφορών
Οι διαφορές που ανακύπτουν σε σχέση με τις διαδικασίες ελέγχου του άρθρου 33 του παρόντος
πρωτοκόλλου και οι οποίες δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των τελωνειακών αρχών που
ζητούν τον έλεγχο και των τελωνειακών αρχών που είναι υπεύθυνες για τη διενέργειά του ή οι
διαφορές που εγείρουν ζητήματα ως προς την ερμηνεία του παρόντος πρωτοκόλλου υποβάλλονται
στην επιτροπή εμπορίου.
Σε όλες τις περιπτώσεις, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των τελωνειακών αρχών της χώρας
εισαγωγής διευθετούνται βάσει της νομοθεσίας της εν λόγω χώρας.
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ΑΡΘΡΟ 35
Κυρώσεις
Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο το οποίο συντάσσει αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου
έγγραφο το οποίο περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής
μεταχείρισης για τα προϊόντα.

ΑΡΘΡΟ 36
Ελεύθερες ζώνες

1.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ουκρανία προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες

προκειμένου να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα που διακινούνται υπό την κάλυψη πιστοποιητικού
καταγωγής και παραμένουν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους σε ελεύθερη ζώνη στο έδαφός
τους δεν αντικαθίστανται από άλλα εμπορεύματα ούτε υποβάλλονται σε επεξεργασίες διαφορετικές
από τις συνήθεις εργασίες που αποβλέπουν στην παρεμπόδιση της φθοράς τους.

2.

Κατ’ εξαίρεση από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, όταν προϊόντα

καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ουκρανίας εισάγονται σε ελεύθερη ζώνη υπό την
κάλυψη πιστοποιητικού καταγωγής και υφίστανται επεξεργασία ή μεταποίηση, οι αρμόδιες αρχές
εκδίδουν νέο πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1, εφόσον το ζητήσει ο εξαγωγέας, αν η
επεξεργασία ή η μεταποίηση είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.
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TΙΤΛΟΣ VII
ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

ΑΡΘΡΟ 37
Εφαρμογή του πρωτοκόλλου

1.

Ο όρος «Ευρωπαϊκή Ένωση» που χρησιμοποιείται στο άρθρο 2 του παρόντος πρωτοκόλλου

δεν καλύπτει τη Θέουτα και τη Μελίλια.

2.

Προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, εμπίπτουν

από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό καθεστώς με το καθεστώς που εφαρμόζεται στα προϊόντα
καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πρωτοκόλλου αριθ. 2 της
πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις
Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η Ουκρανία παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων καταγωγής Θέουτας και
Μελίλιας που καλύπτονται από τη συμφωνία το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με το καθεστώς που
παρέχεται στα προϊόντα ενωσιακής καταγωγής και προέλευσης.

3.

Για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τα προϊόντα

καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται mutatis mutandis, με την
επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος πρωτοκόλλου.
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ΑΡΘΡΟ 38
Ειδικοί όροι

1.

Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος

πρωτοκόλλου, τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

1)

προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:
α)

τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στη Θέουτα και στη Μελίλια·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των
οποίων χρησιμοποιούνται προϊόντα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο
στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

i)

αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια
του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ή ότι

ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από την Ουκρανία ή από την Ένωση, υπό τον
όρο ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου.
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2)

προϊόντα καταγωγής Ουκρανίας:

α)

τα προϊόντα που έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου στην Ουκρανία·

β)

τα προϊόντα που παράγονται στην Ουκρανία για την κατασκευή των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό
την προϋπόθεση ότι:
θ)

αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του
άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου·

ή ότι

(ii)

τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή από την Ένωση, υπό
τον όρο ότι έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν αυτών που
αναφέρονται στο άρθρο 7 του παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ενιαίο έδαφος.

3.

Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράφει τις λέξεις

«Ουκρανία» και «Θέουτα και Μελίλια» στη θέση 2 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή στις
δηλώσεις τιμολογίου. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση προϊόντων καταγωγής Θέουτας και
Μελίλιας, οι εν λόγω λέξεις αναγράφονται στη θέση 4 του πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή
στις δηλώσεις τιμολογίου.

4.

Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές ευθύνονται για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου

στη Θέουτα και τη Μελίλια.
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TITΛΟΣ VIII
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 39
Τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου

1.

Η τελωνειακή υποεπιτροπή μπορεί να αποφασίσει την τροποποίηση των διατάξεων του

παρόντος πρωτοκόλλου.

2.

Η τελωνειακή υποεπιτροπή μπορεί επίσης να αποφασίσει, μετά την προσχώρηση της

Ουκρανίας στην περιφερειακή σύμβαση για τους πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες
καταγωγής, την αντικατάσταση των κανόνων καταγωγής που περιέχονται στο παρόν πρωτόκολλο
από τους κανόνες που επισυνάπτονται στην εν λόγω σύμβαση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ II

Σημείωση 1:
Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρούνται όλα τα προϊόντα επαρκώς
επεξεργασμένα ή μεταποιημένα κατά την έννοια του άρθρου 6 του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Σημείωση 2:
2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη
αναφέρει τον αριθμό της κλάσης ή του κεφαλαίου του εναρμονισμένου συστήματος και η
δεύτερη στήλη την περιγραφή των εμπορευμάτων που αντιστοιχεί στην εν λόγω κλάση ή
κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες στήλες, παρέχεται ένας
κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης
προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο
για το τμήμα της κλάσης ή του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2.
2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι κωδικοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή
αναφέρεται ένας αριθμός κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται
στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στη
στήλη 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του εναρμονισμένου
συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε
από τις κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1.
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2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της
ίδιας δασμολογικής κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της
κλάσης που καλύπτεται από τους σχετικούς κανόνες στις στήλες 3 ή 4.
2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3
και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα
που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη στήλη 4. Αν δεν παρέχεται
κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3.
Σημείωση 3:
3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν
αποκτήσει την ιδιότητα του «καταγόμενου προϊόντος» ή «προϊόντος καταγωγής» και
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων εφαρμόζονται, ανεξάρτητα από το αν
η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε μέσα στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω
προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε συμβαλλόμενο μέρος.
Παράδειγμα:
Ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η
αξία των μη καταγόμενων υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατασκευάζεται από «άλλα
χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224.
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Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρώτη
ύλη μη καταγόμενου πλινθώματος, τo προϊόν πoυ κατασκευάστηκε με αυτόν την τρόπε
αποκτά ήδη την ιδιότητα του καταγόμενου δυνάμει τoυ κανόνα πoυ προβλέπεται στoν πίνακα
για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Τo προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρείται ως
καταγόμενο προϊόν κατά την υπολογισμό της αξίας τoυ κινητήρα ανεξάρτητα από τo αν
αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιo ή σε άλλo εργoστάσιo της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ
τούτου, η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον
προσδιορισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί.
3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή
μεταποίησης που απαιτείται· συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν
επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή
μεταποιήσεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. Επομένως, εάν ένας κανόνας
πρoβλέπει ότι, σε ένα συγκεκριμένο στάδιo επεξεργασίας είναι δυνατόν να χρησιμoπoιoύνται
μη καταγόμενες ύλες, επιτρέπεται επίσης η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών σε πρoγενέστερo
στάδιo επεξεργασίας, ενώ η χρησιμoπoίηση τέτoιων υλών σε μεταγενέστερo στάδιo
επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.
3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση
«Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται και
ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και κλάσης με το προϊόν), με την
επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα.
Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων
άλλων υλών της κλάσης αριθ…» ή «κατασκευή/παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν» σημαίνει ότι είναι δυνατό
να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με
το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.
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3.4. Όταν ένας κανόνας τoυ πίνακα oρίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευαστεί από
περισσότερες από μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μία ή
περισσότερες ύλες. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιούνται όλες οι ύλες.
Παράδειγμα:
Ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να
χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν
συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα φυσικές ίνες και χημικές ύλες. Είναι
δυνατό να χρησιμοποιείται η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί.
3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από
μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών
οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό να πληρούν τον κανόνα. (βλέπε
επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα).
Παράδειγμα:
Ο κανόνας για τις πρoπαρασκευασμένες τρoφές της κλάσης 1904, o oπoίoς απoκλείει ρητώς
τη χρήση δημητριακών και των παραγώγων τoυς, δεν απαγoρεύει πρoφανώς τη χρήση
ανόργανων αλάτων, χημικών oυσιών ή άλλων πρόσθετων πoυ δεν παράγoνται από
δημητριακά.
Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευασθούν
από τη συγκεκριμένη ύλη που ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της
ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας.

EU/UA/P1/Παράρτημα Ι/el 4

7156

Παράδειγμα:
Στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες,
αν επιτρέπεται η χρήση μόνο μη καταγόμενων νημάτων για την κατασκευή αυτού του είδους
ενδύματος, δεν είναι δυνατόν να αρχίσει από μη υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν τα μη
υφασμένα ενδύματα δεν είναι δυνατόν κανονικά να κατασκευασθούν από νήματα. Σε τέτοιες
περιπτώσεις, η αρχική ύλη θα πρέπει κανονικά να είναι στο στάδιο επεξεργασίας που
προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών.
3.6. Αν σε κανόνα του πίνακα υπάρχουν δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων
υλών που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν μπορούν να προστεθούν.
Επoμένως, η μέγιστη αξία όλων των μη καταγόμενων υλών πoυ χρησιμoπoιoύνται δεν μπoρεί
να υπερβαίνει πoτέ τo υψηλότερo από τα εν λόγω πoσoστά. Επιπλέον, δεν πρέπει να γίνεται
υπέρβαση των επί μέρους ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.
Σημείωση 4:
4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από
τεχνητές ή συνθετικές. Περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση,
συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν έχει ορισθεί άλλως, ο όρος «φυσικές
ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο τρόπο,
δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.
4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες χαίτης και ουράς ίππων της κλάσης 0503,
το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και
τις χοντροειδείς τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201
έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.
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4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή
χαρτιού» που χρησιμοποιούνται στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν
κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται για την
κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων ή νημάτων ή ινών από χαρτί.
4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει
τις δέσμες συνεχών νημάτων, τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή
συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507.
Σημείωση 5:
5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα υπάρχει παραπομπή στην παρούσα
σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του πίνακα δεν ισχύουν για τις διάφορες βασικές υφαντικές
ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του εν λόγω προϊόντος, όταν στο σύνολό τους
αντιπροσωπεύουν ποσοστό 10 % ή κατώτερο του συνολικού βάρους όλων των
χρησιμοποιούμενων βασικών υφαντικών υλών. (Βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4
παρακάτω).
5.2. Ωστόσο, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται
μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα οποία κατασκευάσθηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές
υφαντικές ύλες.
Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:

-

μετάξι,

-

μαλλί,
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-

χoντρoειδείς ζωικές τρίχες,

-

ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας,

-

τρίχες χαίτης και oυράς ίππων,

-

βαμβάκι,

-

ύλες πoυ χρησιμoπoιoύνται στην κατασκευή χαρτιoύ και χαρτί,

-

λινάρι

-

κάνναβι,

-

γιoύτα και άλλες ίνες πoυ πρoέρχoνται από τo εσωτερικό τoυ φλoιoύ βίβλoυ,

-

σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες τoυ είδoυς Agave,

-

ίνες από κoκoφoίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες,

-

συνθετικές ίνες συνεχείς,

-

τεχνητές ίνες συνεχείς,
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-

νήματα καλοί αγωγοί του ηλεκτρισμού,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πoλυπρoπυλένιo,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πoλυεστέρες,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πoλυαμίδια,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς πoλυακριλoνιτριλικές,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυιμίδια,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοριοαιθυλένιο,

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(θειούχο του φαινυλενίου),

-

συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυ(χλωρίδιο του βινυλίου),

-

άλλες συνθετικές ίνες μη συνεχείς,

-

τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη,

-

άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς,
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-

νήματα από πoλυoυρεθάνη πoυ φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από
πoλυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα,

-

νήματα από πoλυoυρεθάνη πoυ φέρoυν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από
πoλυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλo νήμα,

-

προϊόντα της κλάσης 5605 (μεταλλικά νήματα), στα οποία έχει ενσωματωθεί λωρίδα με
πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία
πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η
οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο
ταινιών από πλαστικές ύλες,

-

άλλα προϊόντα της κλάσης 5605.

Παράδειγμα:
Νήμα της κλάσης 5205 που κατασκευάζεται από βαμβακερές ίνες της κλάσης 5203 και από
συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5506, είναι ένα νήμα σύμμεικτο. Επομένως, μη
καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι
απαιτούν μεταποίηση με τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται να
χρησιμοποιούνται μέχρι 10 % κατά βάρος του νήματος.
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Παράδειγμα:
Ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107
και από συνθετικές ίνες μη συνεχείς της κλάσης 5509, είναι ένα σύμμεικτο ύφασμα. Επομένως,
συνθετικά νήματα που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν μεταποίηση με τη
χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), ή μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες
καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν μεταποίηση με τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν χτενιστεί,
λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών
τύπων νημάτων δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του
υφάσματος.
Παράδειγμα:
Μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα
της κλάσης 5205 και από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον
αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που
κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που χρησιμοποιήθηκαν
είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα.
Παράδειγμα:
Αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαμβακερά νήματα της
κλάσης 5205 και από συνθετικό ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα
νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική
επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.
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5.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήμα από πολυουρεθάνη που φέρει κατά
διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα»,
αυτή η ανοχή είναι 20% όσον αφορά αυτό το νήμα.
5.4. Στην περίπτωση προϊόντων στα οποία έχει ενσωματωθεί «λουρίδα που έχει έναν πυρήνα ο
οποίος αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης
επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει
συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από
πλαστικές ύλες», η ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.
Σημείωση 6:
6.1. Οι υφαντουργικές ύλες, για τις οποίες υπάρχει παραπομπή στον εν λόγω πίνακα, (με εξαίρεση
τα είδη φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων), οι οποίες δεν πληρούν τους κανόνες
της στήλης 3 του πίνακα για το οικείο έτοιμο προϊόν, είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό
τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και η αξία τους δεν
υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63
μπορεί να χρησιμοποιούνται ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων,
ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες.
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Παράδειγμα:
Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη (όπως
παντελόνια), ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών
από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63.
Για τον ίδιο λόγο, δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν
υφαντικές ύλες.
6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα
κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη
καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται.
Σημείωση 7:
7.1. Οι «καθορισμένες κατεργασίες», σύμφωνα με την έννοια των κλάσεων ex 2707, 2713 έως
2715, ex 2901, ex 2092 και ex 3403, είναι οι ακόλουθες:
α)

απόσταξη υπό κενό·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης·

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·
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ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η επεξεργασία πoυ περιλαμβάνει όλες τις ακόλoυθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό
θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης),
εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη
φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,

ζ)

ο πολυμερισμός,

η)

η αλκυλίωση,

θ)

ο ισομερισμός.

7.2. Κατά την έννοια των κλάσεων 2710, 2711 και 2712 ως «καθορισμένες κατεργασίες»
νοούνται οι ακόλουθες:
α)

η εν κενώ απόσταξη·

β)

η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης,

γ)

η πυρόλυση·

δ)

ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση·
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ε)

η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ)

η κατεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: κατεργασία με πυκνό
θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης),
εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη ενεργό από τη
φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη,

ζ)

ο πολυμερισμός,

η)

η αλκυλίωση,

θ)

ο ισομερισμός·

ι)

η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, μόνον όσον αφορά τα βαριά λάδια της κλάσης ex
2710, με την οποία επιτυγχάνεται μείωση τουλάχιστον κατά 85% της περιεκτικότητας
σε θείο των προϊόντων που υφίστανται επεξεργασία (μέθοδος ASTM D 1266-59 T)·

ια)

η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για
προϊόντα της κλάσης 2710·
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ιβ)

η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση, αποκλειστικά όσον αφορά
τα βαριά λάδια της κλάσης ex 2710, κατά την οποία το υδρογόνο μετέχει ενεργά σε
χημική αντίδραση, που πραγματοποιείται με πίεση ανώτερη των 20 bar και σε
θερμοκρασία ανώτερη των 250 βαθμών Κελσίου, με τη βοήθεια καταλύτη. Οι
περαιτέρω επεξεργασία με υδρογόνο των λιπαντικών λαδιών της κλάσης ex 2710, που
έχουν σκοπό κυρίως τη βελτίωση του χρώματος ή τη σταθεροποίηση (π.χ. η τελική
επεξεργασία με υδρογόνο ή ο αποχρωματισμός), δεν θεωρούνται, αντίθετα, ως
καθορισμένες κατεργασίες·

ιγ)

η απόσταξη με ατμοσφαιρική πίεση, αποκλειστικά όσον αφορά τα πετρέλαια
εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710), εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’ όγκο,
συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30% στους 300° C, σύμφωνα με
τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ)

η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας αποκλειστικά για
λιπαντικά λάδια άλλα από το πετρέλαιο εσωτερικής καύσεως και τα πετρέλαια
εξωτερικής καύσεως της κλάσης ex 2710·

ιστ) η απελαίωση μέσω κλασματικής κρυστάλλωσης αποκλειστικά για τα προϊόντα αργού
πετρελαίου (εκτός από βαζελίνη, οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη ή κερί από τύρφη, κερί
από παραφίνη περιεκτικότητας μικρότερης του 0,75% κατά βάρος σε λάδια) της
κλάσης ex 2712.
7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι
απλές εργασίες όπως ο καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η
διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, όλοι οι
συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα
καταγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠIΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣIΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟIΗΣΕΩΝ
ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΡΓΗΘΟΥΝ ΣΕ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στον πίνακα ενδεχομένως να μην καλύπτονται από τη
Συμφωνία. Απαιτείται, συνεπώς, να διενεργηθούν διαβουλεύσεις με τα λοιπά μέρη της Συμφωνίας.
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

Κεφάλαιο 1

Ζώντα ζώα

Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 πρέπει να

Κεφάλαιο 2

Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων,

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

βρώσιμα

χρησιμοποιούμενες ύλες των

έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

κεφαλαίων 1 και 2 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου
Κεφάλαιο 3

Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 3 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 1

ή
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7168
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 4

(2)

(3)

Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας.

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

αυγά πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα

χρησιμοποιούμενες ύλες του

βρώσιμα ζωικής προέλευσης, που

κεφαλαίου 4 έχουν παραχθεί εξ

δεν κατονομάζονται ούτε

ολοκλήρου

περιλαμβάνονται αλλού· εκτός από:
0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και

Παρασκευή κατά την οποία:

πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του

άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν
υποστεί ζύμωση ή έχουν καταστεί
όξινα, έστω και συμπυκνωμένα ή με

κεφαλαίου 4 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου,
- όλοι οι χρησιμοποιούμενοι

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

φρουτοχυμοί (εκτός των χυμών

γλυκαντικών, ή αρωματισμένα ή με

ανανά, κίτρου ή γκρέιπφρουτ) της

προσθήκη φρούτων, καρπών ή

κλάσης 2009 πρέπει να είναι ήδη

κακάου

καταγόμενο και
- η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου
17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 5

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης,

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

που δεν κατονομάζονται ούτε

χρησιμοποιούμενες ύλες του

περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από:

κεφαλαίου 5 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex 0502
Κεφάλαιο 6

Επεξεργασμένες, χοντρές τρίχες

Καθαρισμός, απολύμανση, διαλογή και

χοίρου ή αγριόχοιρου,

τέντωμα των τριχών

Φυτά ζωντανά και προϊόντα της

Παρασκευή κατά την οποία:

ανθοκομίας· βολβοί, ρίζες και

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του

παρόμοια είδη· άνθη και

κεφαλαίου 6 πρέπει να έχουν

διακοσμητικά φυλλώματα

παραχθεί εξ ολοκλήρου, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το
50 % της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

Κεφάλαιο 7

Βρώσιμα λαχανικά, φυτά, ρίζες και

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

κόνδυλοι

χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 7 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 2

ή
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7169
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 8

(2)

(3)

Καρποί και φρούτα βρώσιμα·

Παρασκευή κατά την οποία:

φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών

- όλα τα χρησιμοποιούμενα φρούτα
και οι καρποί πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου και
- η αξία όλων των υλών του κεφαλαίου
17 που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex Κεφάλαιο 9

Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά,

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

εκτός από:

χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 9 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και φλούδες

κλάσης

καφέ. Υποκατάστατα του καφέ που
περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε και αν
είναι οι αναλογίες του μείγματος
0902

Τσάι, έστω και αρωματισμένο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

ex 0910

Μείγματα μπαχαρικών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Κεφάλαιο 10

Δημητριακά

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 10 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex Κεφάλαιο 11

Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη·

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα

Άμυλα κάθε είδους. ινουλίνη·

χρησιμοποιούμενα δημητριακά, ρίζες

γλουτένη από σιτάρι, εκτός από:

και βολβοί της κλάσης 0714 ή οι
καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

ex 1106

Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από

Ξήρανση και άλεση όσπριων της

αποφλοιωμένα ξερά όσπρια της

κλάσης 0708

κλάσης 0713

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 3
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7170
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 12

(2)

(3)

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις·

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

σπέρματα, σπόροι και διάφοροι

χρησιμοποιούμενες ύλες του

καρποί· βιομηχανικά και

κεφαλαίου 12 έχουν παραχθεί εξ

φαρμακευτικά φυτά· άχυρα και

ολοκλήρου

χορτονομές
1301

Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες-

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των

ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ.

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης

βάλσαμα), φυσικές

1301 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1302

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

Παρασκευή από μη τροποποιημένα
βλεννώδη και πηκτικά φυτικά
παράγωγα

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κεφάλαιο 14

Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

φυτικής προέλευσης. Φυτικά

χρησιμοποιούμενες ύλες του

προϊόντα που δεν κατονομάζονται

κεφαλαίου 14 έχουν παραχθεί εξ

ούτε περιλαμβάνονται αλλού

ολοκλήρου

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 4
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(4)

7171
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 15

(2)

(3)

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

προϊόντα της διάσπασης αυτών·

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη

κλάσης με το προϊόν

βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά
ζωικής ή φυτικής πρoέλευσης, εκτός
από:
1501

Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομένου
και του saindoux) και λίπη
πουλερικών, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 0209 ή 1503:
- Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των
κλάσεων 0203, 0206 ή 0207, ή τα
κόκαλα της κλάσης 0506

- Άλλα

Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα
παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών της
κλάσης 0203 ή 0206 ή από κρέας και
βρώσιμα παραπροϊόντα σφαγίων
πουλερικών της κλάσης 0207

1502

Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή
αιγοειδών, άλλα από εκείνα της
κλάσης 1503:
- Λίπη από κόκαλα ή απορρίμματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των
κλάσεων 0201, 0202, 0204 ή 0206, ή
από κόκαλα της κλάσης 0506

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 2 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 5

ή
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7172
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
1504

(2)

(3)

Λίπη και λάδια και τα κλάσματά
τους, ψαριών ή θαλασσίων
θηλαστικών, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα:
- Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 1504

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες των
κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex 1505

Λανολίνη εξευγενισμένη

Παρασκευή από ακατέργαστο
εριολίπος της κλάσης 1505

1506

Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα
κλάσματά τους, έστω και
εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα:
- Κλάσματα στερεά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 1506

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 2 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 6
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7173
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
1507 έως 1515

(2)

(3)

Φυτικά έλαια και τα κλάσματά τους:
- Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

φοινικέλαιο, λάδι κοκκοφοινίκων

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

(κοπρά), φοινικοπυρήνων ή

κλάσης με το προϊόν

babassu, tung (abrasin) oleococca,
oiticica, κερί myrica, κερί
Ιαπωνίας, κλάσματα του λαδιού
jojoba και λάδια που προορίζονται
για τεχνική ή βιομηχανική χρήση,
εκτός από την παρασκευή
προϊόντων για ανθρώπινη διατροφή
- Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων
του λαδιού jojoba

Παρασκευή από τις άλλες ύλες των
κλάσεων 1507 έως 1515

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες
πρέπει να έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

1516

Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και

Παρασκευή κατά την οποία:

τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του

υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα,

κεφαλαίου 2 πρέπει να έχουν

επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα

παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

(με ισομέρεια λιπαρών οξέων), έστω

- όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές

και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς

ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ

παρασκευασμένα

ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να
χρησιμοποιούνται οι ύλες των
κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

1517

Μαργαρίνη· μείγματα ή

Παρασκευή κατά την οποία:

παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη

- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των

ή λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα

κεφαλαίων 2 και 4 πρέπει να έχουν

κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών

παραχθεί εξ ολοκλήρου, και

του κεφαλαίου αυτού, άλλα από τα

- όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές

λίπη και λάδια διατροφής και τα

ύλες πρέπει να έχουν παραχθεί εξ

κλάσματά τους της κλάσης 1516

ολοκλήρου. Ωστόσο μπορούν να
χρησιμοποιούνται οι ύλες των
κλάσεων 1507, 1508, 1511 και 1513

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 7
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7174
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 16

(2)

(3)

Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών

Παρασκευή:

ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή

- από ζώα του κεφαλαίου 1, ή/και

άλλων ασπόνδυλων υδροβίων

- στην οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex Κεφάλαιο 17

Ζάχαρα και ζαχαρώδη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

παρασκευάσματα· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 1701

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθαρή,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

σε στερεή κατάσταση, με προσθήκη

του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να

αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1702

Άλλα ζάχαρα, στα οποία
περιλαμβάνεται η λακτόζη, η
μαλτόζη, η γλυκόζη και η φρουκτόζη
(λεβυλόζη), χημικώς καθαρά, σε
στερεή κατάσταση· σιρόπια από
ζάχαρα χωρίς προσθήκη αρωματικών
ή χρωστικών ουσιών· υποκατάστατα
του μελιού, αναμειγμένα ή μη με
φυσικό μέλι. άχαρα και μελάσες
καραμελωμένα:
- Χημικώς καθαρή μαλτόζη και
φρουκτόζη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 1702

- Άλλα ζάχαρα, σε στερεή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

κατάσταση, με προσθήκη

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αρωματικών ή χρωστικών ουσιών

του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
είναι ήδη καταγόμενες

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 8
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7175
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 1703

1704

(2)

(3)

Μελάσες που προκύπτουν από την

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

εκχύλιση ή τον εξευγενισμό

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

(ραφινάρισμα) της ζάχαρης, με

του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να

προσθήκη αρωματικών ή χρωστικών

υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του

ουσιών

εργοστασίου του προϊόντος

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο

Παρασκευή:

(στα οποία περιλαμβάνεται και η

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

λευκή σοκολάτα)

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 18

Κακάο και παρασκευάσματα αυτού

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 9

ή

(4)

7176
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
1901

(2)

(3)

Εκχυλίσματα βύνης·
παρασκευάσματα διατροφής από
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα ή
εκχυλίσματα βύνης που δεν
περιέχουν κακάο ή που περιέχουν
λιγότερο από 40 % κατά βάρος
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας
βάσεως και δεν κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού·
παρασκευάσματα διατροφής από
προϊόντα των κλάσεων 0401 μέχρι
0404, που δεν περιέχουν κακάο ή
περιέχουν λιγότερο από 5% κατά
βάρος κακάο, επί πλήρως
απολιπανθείσας βάσεως, και δεν
κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού:
- Εκχυλίσματα βύνης

Παρασκευή από δημητριακά του
κεφαλαίου 10

- Άλλα

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1902

Ζυμαρικά εν γένει, έστω και ψημένα
ή παραγεμισμένα (με κρέας ή άλλες
ουσίες) ή και αλλιώς
παρασκευασμένα, όπως τα σπαγγέτα,
μακαρόνια, νούγιες, λαζάνια, νιόκια,
ραβιόλια, κανελόνια· αράπικο
σιμιγδάλι (κους-κους), έστω και
παρασκευασμένο:

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 10

ή

(4)

7177
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- που περιέχουν 20% ή λιγότερο

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα

κατά βάρος κρέας, παραπροϊόντα

χρησιμοποιούμενα δημητριακά και τα

σφαγίων, ψάρια, μαλακόστρακα ή

παράγωγά τους (εκτός του σκληρού

μαλάκια

σίτου και των παραγώγων του) πρέπει
να έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

- που περιέχουν περισσότερο του
20% κατά βάρος κρέας,

Παρασκευή κατά την οποία:
- όλα τα χρησιμοποιούμενα

παραπροϊόντα σφαγίων, ψάρια,

δημητριακά και τα παράγωγά τους

μαλακόστρακα ή μαλάκια

(εκτός του σκληρού σίτου και των
παραγώγων του) πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου
- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των
κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

1903

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα αυτής

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

παρασκευασμένα από άμυλα, με

κλάσης, εκτός από το άμυλο πατάτας

μορφή νιφάδων, θρόμβων, κόκκων

της κλάσης 1108

στρογγυλών, σκυβάλων ή με
παρόμοιες μορφές
1904

Προϊόντα με βάση τα δημητριακά

Παρασκευή:

που λαμβάνονται με διόγκωση ή

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

φρύξη [π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες
(κορν-φλέικς)]· δημητριακά (άλλα

εκτός από εκείνες της κλάσης 1806,
- κατά την οποία όλα τα

από το καλαμπόκι) σε μορφή

χρησιμοποιούμενα δημητριακά και

κόκκων, νιφάδων ή άλλων

τα άλευρά τους (εκτός του σκληρού

επεξεργασμένων κόκκων (εκτός από

σίτου και το καλαμπόκι του είδους

αλεύρι, πλιγούρι ή σιμιγδάλι),

Zea indurata και των παραγώγων

προψημένα ή αλλιώς

του) πρέπει να έχουν παραχθεί εξ

παρασκευασμένα, που δεν
κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού

ολοκλήρου, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 11

ή

(4)

7178
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
1905

(2)

(3)

Προϊόντα αρτοποιίας,

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας,

κλάσης, εκτός από τις ύλες του

έστω και με προσθήκη κακάου·

κεφαλαίου 11

όστιες, κάψουλες κενές των τύπων
που χρησιμοποιούνται για φάρμακα,
αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες
από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους σε
φύλλα και παρόμοια προϊόντα
ex Κεφάλαιο 20

Παρασκευάσματα λαχανικών,

Παρασκευή κατά την οποία όλα τα

καρπών και φρούτων ή άλλων μερών

χρησιμοποιούμενα λαχανικά, φρούτα

φυτών· εκτός από:

και καρποί πρέπει να έχουν παραχθεί
εξ ολοκλήρου

ex 2001

Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέας),

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

γλυκοπατάτες και παρόμοια βρώσιμα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

μέρη φυτών περιεκτικότητας κατά

κλάσης με το προϊόν

βάρος σε άμυλα κάθε είδους ίσης ή
ανώτερης του 5 %, παρασκευασμένα
ή διατηρημένα με ξίδι ή οξικό οξύ
ex 2004 και

Πατάτες με μορφή αλεύρων,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ex 2005

σιμιγδαλιών ή νιφάδων

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

παρασκευασμένες ή διατηρημένες

κλάσης με το προϊόν

χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ
2006

Λαχανικά, καρποί και φρούτα,

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

φλούδες καρπών και φρούτων και

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα

του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει να

(στραγγισμένα, με στιλπνή ή

υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του

κρυσταλλική εμφάνιση)

εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 12

ή

(4)

7179
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2007

(2)

(3)

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες,

Παρασκευή:

μαρμελάδες, πολτοί και πάστες

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

καρπών και φρούτων, που

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των

γλυκαντικών

υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2008

- Καρποί με κέλυφος, χωρίς

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

προσθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης

όλων των καταγόμενων καρπών και
ελαιούχων σπόρων των κλάσεων 0801,
0802 και 1202 έως 1207 που
χρησιμοποιούνται υπερβαίνουν το
60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Βούτυρο αράπικων φιστικιών·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

μείγματα με βάση δημητριακά·

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

καρδιές φοινίκων· καλαμπόκι

κλάσης με το προϊόν

- Άλλοι εκτός από φρούτα και
καρπούς (περιλαμβανομένων των

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

καρπών με κέλυφος), μη

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

παρασκευασμένα με ατμό ούτε

με το προϊόν και

βρασμένα στο νερό, χωρίς

- κατά την οποία η αξία όλων των

προσθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα

υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

2009

Χυμοί φρούτων (στους οποίους

Παρασκευή:

περιλαμβάνεται και ο μούστος

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς

με το προϊόν και

προσθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς

- κατά την οποία η αξία όλων των

προσθήκη ζάχαρης ή άλλων

υλών του κεφαλαίου 17 που

γλυκαντικών

χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 13

ή

(4)

7180
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 21

(2)

(3)

Διάφορα παρασκευάσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

διατροφής, εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και

Παρασκευή:

συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

και παρασκευάσματα με βάση τα

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

προϊόντα αυτά ή με βάση τον καφέ,

με το προϊόν και

το τσάι ή το ματέ· κιχώριο φρυγμένο

- κατά την οποία όλο το

και άλλα φρυγμένα υποκατάστατα

χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει

του καφέ και τα εκχυλίσματα,

να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

αποστάγματα και συμπυκνώματα
αυτών
2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και
σάλτσες παρασκευασμένες.
αρτύματα και καρυκεύματα,
σύνθετα· αλεύρι από σινάπι και
μουστάρδα παρασκευασμένη:
- Παρασκευάσματα για σάλτσες και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

σάλτσες παρασκευασμένες.

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

αρτύματα και καρυκεύματα,

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

σύνθετα

μπορούν να χρησιμοποιούνται αλεύρι
από σινάπι ή μουστάρδα
παρασκευασμένη

- Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα
παρασκευασμένη
ex 2104

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης

Παρασκευάσματα για σούπες και

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ζωμούς. Σούπες και ζωμοί

κλάσης, με εξαίρεση τα

παρασκευασμένα

παρασκευασμένα ή διατηρημένα
λαχανικά των κλάσεων 2002 έως 2005

2106

Παρασκευάσματα διατροφής που δεν

Παρασκευή:

κατονομάζονται ούτε

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

περιλαμβάνονται αλλού

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 14

ή

(4)

7181
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 22

(2)

(3)

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι·
εκτός από:

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή τα
παράγωγα σταφυλιών που
χρησιμοποιούνται έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

2202

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 2009

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν,
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών του κεφαλαίου 17 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος, και
- κατά την οποία όλοι οι
χρησιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί
(εκτός των χυμών ανανά, κίτρου ή
γκρέιπφρουτ) πρέπει να είναι ήδη
καταγόμενοι

2207

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη,
με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 80%
vol ή περισσότερο· αιθυλική
αλκοόλη και αποστάγματα
μετουσιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207
ή 2208, και
- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι
παράγωγες ύλες σταφυλιών που
χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την
οποία αν όλες οι άλλες
χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη
καταγόμενες, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες
που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
5 % κατ’ όγκο

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 15

ή

(4)

7182
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2208

(2)

(3)

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη,

Παρασκευή:

με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

λιγότερο του 80% νοl. Αποστάγματα,
λικέρ και άλλα οινοπνευματώδη ποτά

εκτός από εκείνες των κλάσεων 2207
ή 2208, και
- κατά την οποία όλα τα σταφύλια ή οι
παράγωγες ύλες σταφυλιών που
χρησιμοποιούνται πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου ή, κατά την
οποία αν όλες οι άλλες
χρησιμοποιούμενες ύλες είναι ήδη
καταγόμενες, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί αράκ σε αναλογίες
που δεν πρέπει να υπερβαίνουν το
5 % κατ’ όγκο

ex Κεφάλαιο 23

Υπολείμματα και απορρίμματα των

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

βιομηχανιών ειδών διατροφής·

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

τροφές παρασκευασμένες για ζώα·

κλάσης με το προϊόν

εκτός από:
ex 2301

Ιχθυάλευρο φάλαινας· αλεύρια,

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

σκόνες και συσσωματώματα με

χρησιμοποιούμενες ύλες των

μορφή σβόλων, από ψάρια ή

κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να έχουν

μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα

παραχθεί εξ ολοκλήρου

ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα για
τη διατροφή του ανθρώπου
ex 2303

Κατάλοιπα της αμυλοποιίας

Παρασκευή κατά την οποία όλο το

καλαμποκιού (με εξαίρεση τα

χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι πρέπει

συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος),

να έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου

περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που
μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης του
40 % κατά βάρος
ex 2306

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα

Παρασκευή κατά την οποία όλοι οι

από την εξαγωγή ελαιολάδου, που

χρησιμοποιούμενες ελιές πρέπει να

έχουν περιεκτικότητα κατά βάρος σε

έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου

ελαιόλαδο ανώτερη του 3%

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 16

ή

(4)

7183
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2309

(2)

(3)

Παρασκευάσματα των τύπων που

Παρασκευή κατά την οποία:

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή

- όλα τα χρησιμοποιούμενα

των ζώων

δημητριακά, ζάχαρα ή μελάσες,
κρέας ή γάλα, πρέπει να είναι ήδη
καταγόμενα και
- όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 3 πρέπει να έχουν
παραχθεί εξ ολοκλήρου

ex Κεφάλαιο 24

Καπνά και βιομηχανοποιημένα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι

υποκατάστατα καπνού· εκτός από:

χρησιμοποιούμενες ύλες του
κεφαλαίου 24 έχουν παραχθεί εξ
ολοκλήρου

2402

Πούρα, πούρα με κομμένο άκρο,

Παρασκευή κατά την οποία

πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή

τουλάχιστον το 70% του βάρους

υποκατάστατα του καπνού

καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί
ή των απορριμμάτων καπνού της
κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη
καταγόμενο

ex 2403

Καπνός για κάπνισμα

Παρασκευή κατά την οποία
τουλάχιστον το 70% του βάρους
καπνού που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί
ή των απορριμμάτων καπνού της
κλάσης 2401 πρέπει να είναι ήδη
καταγόμενο

ex Κεφάλαιο 25

Αλάτι· θείο, γαίες και πέτρες· γύψος,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ασβέστης και τσιμέντα· εκτός από :

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 2504

ex 2515

Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης,

Εμπλουτισμός με άνθρακα,

εμπλουτισμένος με άνθρακα,

καθαρισμός και άλεση του

καθαρισμένος, αλεσμένος

ακατέργαστου κρυσταλλικού γραφίτη

Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι ή

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο,

άλλον τρόπο, σε όγκους ή πλάκες

μαρμάρου (ακόμη και ήδη κομμένου)

σχήματος ορθογωνίου ή τετραγώνου,

πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

πάχους ίσου ή κατώτερου των 25 cm

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 17

ή

(4)

7184
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 2516

(2)

(3)

Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης,

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρόπο,

ψαμμίτης και άλλες πέτρες για

πέτρας (ακόμη και ήδη κομμένης)

πελέκημα ή κτίσιμο, απλά κομμένες,

πάχους μεγαλυτέρου των 25 cm

με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε όγκους ή
πλάκες σχήματος ορθογωνίου ή
τετραγώνου, πάχους ίσου ή
κατώτερου των 25 cm
ex 2518

Δολομίτης πυρωμένος

Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη

ex 2519

Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ερμητικά κλεισμένα, και οξείδιο του

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί

μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο

να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό

από μαγνησία που αποκτήθηκε με

μαγνήσιο (μαγνησίτης)

τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη
αδρανή μαγνησία (φρυγμένη)
ex 2520

Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ειδικά για την οδοντιατρική

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 2524

Φυσικές ίνες αμιάντου

Παρασκευή από συμπυκνώματα

ex 2525

Μαρμαρυγίας σε σκόνη

ex 2530

Χρωστικές γαίες, πυρωμένες

Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή

(φρυγμένες) ή σε σκόνη

άλεση χρωστικών γαιών

αμιάντου
Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία ή
απορριμμάτων μαρμαρυγία
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ή

(4)

7185
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 26

(2)

(3)

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες

ή

(4)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 27

Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

προϊόντα της απόσταξης αυτών.

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

Ασφαλτικές ύλες. κεριά ορυκτά·

κλάσης με το προϊόν

εκτός από:
ex 2707

Λάδια στα οποία τα αρωματικά

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος

παραπάνω καθορισμένης

σε σχέση με τα μη αρωματικά,

1
επεξεργασίας

δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά
λάδια που προέρχονται από την
απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία
των πισσών από λιθάνθρακα, που
αποστάζουν το 65% τουλάχιστον του
όγκου τους στους 250 °C

ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

(περιλαμβανομένων των μειγμάτων
αποσταγμάτων πετρελαίου και
βενζόλης) και προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν για καύσιμα

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 2709

Λάδια ακατέργαστα από ασφαλτούχα

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών

ορυκτά

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7186
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2710

(2)

(3)

Λάδια από πετρέλαιο ή από

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα

παραπάνω καθορισμένης

ακατέργαστα λάδια·

1
επεξεργασίας

παρασκευάσματα που δεν

ή

(4)

ή

κατονομάζονται ούτε

άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι

περιλαμβάνονται αλλού, που
περιέχουν κατά βάρος 70% ή
περισσότερο λάδια από πετρέλαιο ή
ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία
τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό
συστατικό. απόβλητα λαδιών

χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

2711

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

υδρογονάνθρακες

παραπάνω καθορισμένης
2
επεξεργασίας
ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματική
σημείωση 7.2 .
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματική
σημείωση 7.2.
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7187
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2712

(2)

(3)

Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

μικροκρυστάλλινο, slack wax,

παραπάνω καθορισμένης

οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, κερί

1
επεξεργασίας

από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και
παρόμοια προϊόντα που παίρνονται
με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω
και χρωματισμένα

ή

(4)

ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

2713

Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο,

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα

παραπάνω καθορισμένης

υπολείμματα των λαδιών πετρελαίου

2
επεξεργασίας)

ή των ασφαλτούχων ορυκτών
ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματική
σημείωση 7.2.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7188
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
2714

(2)

(3)

Άσφαλτοι εν γένει φυσικές· σχίστες

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

και άμμος, ασφαλτούχα· ασφαλτίτες

παραπάνω καθορισμένης

και πετρώματα ασφαλτούχα

1
επεξεργασίας

ή

(4)

ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
2715

Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

φυσική άσφαλτο εν γένει, την πίσσα

παραπάνω καθορισμένης

του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή

2
επεξεργασίας

το υπόλειμμα αυτής (π.χ. μαστίχες
ασφαλτούχες, cut-backs)

ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7189
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 28

(2)

(3)

ή

(4)

Ανόργανα χημικά προϊόντα· ενώσεις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ανόργανες ή οργανικές των

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

πολύτιμων μετάλλων, των

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

ραδιενεργών στοιχείων, των

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

μετάλλων των σπανίων γαιών ή των

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την

ισοτόπων, εκτός από:

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 2805

«Mischmetall»

Παρασκευή με θερμική ή
ηλεκτρολυτική επεξεργασία κατά την
οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 2811

Τριοξείδιο του θείου

Παρασκευή από διοξείδιο του θείου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2833

Θειικό αργίλιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 2840

Υπερβορικό νάτριο

Παρασκευή από τετραβορικό του

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

δινατρίου πεντένυδρο

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2852

Ενώσεις του υδραργύρου με

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

εσωτερικούς αιθέρες και τα

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

αλογονωμένα, σουλφονωμένα,

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

νιτρωμένα ή νιτρωδωμένα παράγωγά

2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

τους

της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7190
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

Ενώσεις του υδραργύρου με

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους,

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

καθορισμένης ή μη χημικής

χρησιμοποιούμενων υλών των

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές

κλάσεων 2852, 2932, 2933 και 2934

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ενώσεις

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex Κεφάλαιο 29

Οργανικά χημικά προϊόντα· εκτός

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex 2901

Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως

παραπάνω καθορισμένης

καύσιμα

1
επεξεργασίας
ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7191
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 2902

(2)

(3)

Κυκλανικοί και κυκλενικοί

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

υδρογονάνθρακες (εκτός από τα

παραπάνω καθορισμένης

αζουλένια), βενζόλιο, τολουόλιο,

1
επεξεργασίας

ξυλόλια, που προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα

ή

(4)

ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 2905

Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αυτής της κλάσης και αιθανόλης

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών της κλάσης 2905. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

μεταλλικά αλκοολικά άλατα της ίδιας
κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
2915

1

Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

αλογονίδια, υπεροξείδια και

χρησιμοποιούμενων υλών των

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

υπεροξέα τους. τα αλογονωμένα,

κλάσεων 2915 και 2916 δεν πρέπει να

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή

υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του

νιτροδωμένα παράγωγά τους

εργοστασίου του προϊόντος

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7192
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 2932

(2)

(3)

- Εσωτερικοί αιθέρες και τα

ή

(4)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αλογονωμένα, σουλφονωμένα,

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

νιτρωμένα ή νιτροδωμένα

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

παράγωγά τους

2909 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
- Κυκλικές ακετάλες και
ημιακετάλες εσωτερικές και τα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

αλογονωμένα, σουλφονωμένα,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

νιτρωμένα ή νιτροδωμένα

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

παράγωγά τους
2933

Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ετεροάτομο(-α) αζώτου

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρησιμοποιούμενων υλών των

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

κλάσεων 2932 και 2933 δεν πρέπει να

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
2934

Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους,

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

καθορισμένης ή μη χημικής

κλάσης. Ωστόσο, η αξία όλων των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

σύστασης· άλλες ετεροκυκλικές

χρησιμοποιούμενων υλών των

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

ενώσεις

κλάσεων 2932, 2933 και 2934 δεν

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ex 2939

Συμπυκνώματα άχυρου παπαρούνας

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

που περιέχουν τουλάχιστον 50%

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

κατά βάρος αλκαλοειδή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7193
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 30

(2)

(3)

Φαρμακευτικά προϊόντα· εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

3002

Αίμα ανθρώπων· αίμα ζώων για
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή
διαγνωστικές χρήσεις· αντιοροί,
άλλα κλάσματα του αίματος,
τροποποιημένα ανοσολογικά
προϊόντα, λαμβανόμενα έστω και με
βιοτεχνολογικές μεθόδους. εμβόλια,
τοξίνες, καλλιέργειες
μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις
ζύμες) και παρόμοια προϊόντα:
- Προϊόντα που αποτελούνται από

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

δύο ή περισσότερα συστατικά

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

αναμειγμένα μεταξύ τους,

υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,

παρασκευασμένα για θεραπευτικές

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με

ή προφυλακτικές χρήσεις ή μη

την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό

αναμειγμένα προϊόντα,

την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία

παρασκευασμένα για τις ίδιες

τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%

χρήσεις, που παρουσιάζονται με

της τιμής εκ του εργοστασίου του

μορφή δόσεων ή είναι

προϊόντος

συσκευασμένα για τη λιανική
πώληση
- Άλλα
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ή

(4)

7194
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Αίμα ανθρώπων

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με
την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

-- Αίμα ζώων παρασκευασμένο για

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

θεραπευτικές ή προφυλακτικές

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

χρήσεις

υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με
την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

-- Συστατικά του αίματος, εκτός

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

από τους αντιορούς, την

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

αιμοσφαιρίνη, την γλοβουλίνη

υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,

του αίματος και τον ορό

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με

γλοβουλίνης

την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

-- Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του
αίματος και ορός γλοβουλίνης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με
την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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ή

(4)

7195
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Άλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 3002. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες με
την αυτή περιγραφή με το προϊόν, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

3003 και 3004

Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊόντα
των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006):
- Που παρασκευάζονται από

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

αμικακίνη της κλάσης 2941

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες
των κλάσεων 3003 και 3004, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλα

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να
χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης
3003 ή 3004, υπό την προϋπόθεση
ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 29

ή

(4)

7196
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 3006

(2)

(3)

- Φαρμακευτικά απορρίμματα που

Διατηρείται η καταγωγή του προϊόντος

αναφέρονται στη σημείωση 4 κ) του

στην αρχική του κατάταξη

ή

(4)

παρόντος κεφαλαίου
- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες
μεμβράνες απορροφητικές ή μη για
τη χειρουργική ή την οδοντιατρική:
-- από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

όλων των υλών του κεφαλαίου 39 που

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

εργοστασίου του προϊόντος(5)
-- από ίνες

Κατασκευή από (7):
– φυσικές ίνες,
- συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη
συνεχείς,
μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες
ούτε επεξεργασμένες με άλλο τρόπο
για την κλώση
ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

- Συσκευές που προορίζονται για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

χρήση σε περιπτώσεις παρά φύση

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

έδρας

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7197
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 31

(2)

(3)

Λιπάσματα· εκτός από:

ή

(4)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex 3105

Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά, που

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

κάλιο· άλλα λιπάσματα· προϊόντα

με το προϊόν. Ωστόσο, μπορούν να

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

του κεφαλαίου αυτού που

χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας

παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή

κλάσης με το προϊόν, υπό την

παρόμοια σχήματα, είτε σε

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία

συσκευασίες με μεικτό βάρος που

τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το

δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 10 kg,

20% της τιμής εκ του εργοστασίου

από τα οποία εξαιρούνται τα εξής:

του προϊόντος, και

- Νιτρικό νάτριο

ex Κεφάλαιο 32

- κατά την οποία η αξία όλων των

- κυαναμίδιο του ασβεστίoυ

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

- Θειικό κάλιο

να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ

- θειικό καλιομαγνήσιο

του εργοστασίου του προϊόντος

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ταννίνες και τα παράγωγά τους·

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες·

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

χρώματα επίχρισης και βερνίκια·

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

μαστίχες (στόκοι)· μελάνια· εκτός

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την

από:

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 31

7198
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 3201

(2)

(3)

ή

(4)

Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες,

Παρασκευή από δεψικά εκχυλίσματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

εστέρες και άλλα παράγωγά τους

φυτικής προέλευσης

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3205

Χρωστικές λάκες· παρασκευάσματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

πoυ αναφέρoνται στη σημείωση 3

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

τoυ κεφαλαίoυ αυτoύ, με βάση τις

κλάσεων 3203, 3204 και 3205.

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

1
χρωστικές λάκες

Ωστόσο, μπορούν να

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

χρησιμοποιούνται ύλες της κλάσης
3205, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ex Κεφάλαιο 33

Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή.

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

προϊόντα αρωματοποιίας ή

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

καλλωπισμού και καλλυντικά

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

παρασκευάσματα· εκτός από:

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
3301

Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μη), στα οποία περιλαμβάνονται και

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων υλών

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή

2
άλλης «ομάδας» της εν λόγω κλάσης.

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

«απόλυτα»· ρητινοειδή· εκχυλίσματα
ελαιορητινών· συμπυκνωμένα
διαλύματα αιθερίων ελαίων σε λίπη,
σταθερά λάδια, κεριά ή ανάλογες
ύλες, που παίρνονται με απορρόφηση
ή εμπότιση· τερπενικά υποπροϊόντα,
κατάλοιπα της αποτερπένωσης των

Ωστόσο, μπορούν να

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας
ομάδας με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20% της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

αιθερίων ελαίων· αποσταγμένα
αρωματικά νερά και υδατικά
διαλύματα αιθερίων ελαίων

1

2

Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για την
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε
άλλη κλάση του κεφαλαίου 32.
Ως «ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο
τμήμα της με άνω τελεία.
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7199
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 34

(2)

(3)

ή

(4)

Σαπούνια, οργανικές ουσίες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

επιφανειακής δράσης,

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

παρασκευάσματα για πλύσιμο

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

(αλισίβες), παρασκευάσματα

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την

παρασκευασμένα, προϊόντα

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους

συντήρησης, κεριά και παρόμοια

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της

είδη, πάστες για προπλάσματα,

τιμής εκ του εργοστασίου του

«κεριά για την οδοντοτεχνική» και

προϊόντος

συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με
βάση το γύψο, εκτός από:
ex 3403

Παρασκευάσματα λιπαντικά που

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή

περιέχουν κατά βάρος σε ποσοστό

παραπάνω καθορισμένης

κάτω του 70% λάδια από πετρέλαιο

1
επεξεργασίας

ή από ασφαλτούχα ορυκτά
ή
άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι
χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να
υπάγονται σε κλάση διαφορετική από
εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τις «καθορισμένες επεξεργασίες», βλ. επεξηγηματικές
σημειώσεις 7.1 και 7.3.
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7200
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3404

(2)

(3)

ή

(4)

Κεριά τεχνητά και κεριά
παρασκευασμένα:
- Με βάση την παραφίνη, τα κεριά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ορυκτά, τα υπολείμματα

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

παραφινών

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, εκτός από:

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

- υδρογονωμένα έλαια που ανήκουν

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

στα κεριά της κλάσης 1516
- λιπαρά οξέα μη καθορισμένα
χημικώς ή βιομηχανικές λιπαρές
αλκοόλες που ανήκουν στα κεριά της
κλάσης 3823 και
- ύλες της κλάσης 3404
Ωστόσο, μπορούν να
χρησιμοποιούνται αυτές οι ύλες, υπό
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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εκ του εργοστασίου του προϊόντος

7201
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 35

(2)

(3)

ή

(4)

Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

είδους· κόλλες· ένζυμα· εκτός από:

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
3505

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα
άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα
προζελατινοποιημένα ή
εστεροποιημένα άμυλα κάθε είδους)·
κόλλες με βάση τα άμυλα ή τις
δεξτρίνες ή άλλα τροποποιημένα
άμυλα:
- Αιθέρες και εστέρες αμύλων κάθε
είδους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών της κλάσης 3505

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης εκτός από εκείνες της

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης 1108

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3507

Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατονομάζονται ούτε

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

περιλαμβάνονται αλλού

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7202
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 36

(2)

(3)

ή

(4)

Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· είδη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

πυροτεχνίας· σπίρτα· πυροφορικά

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κράματα· εύφλεκτες ύλες

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
ex Κεφάλαιο 37

Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

προϊόντα· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
3701

Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες,
φωτογραφικές, ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες), από άλλες ύλες εκτός
από χαρτί· επίπεδες φωτογραφικές
επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης και
εκτύπωσης ευαισθητοποιημένες, που
δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες), έστω και συσκευασμένες
σε ειδική θήκη:
- Επίπεδες επιφάνειες στιγμιαίας

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

εμφάνισης και εκτύπωσης για

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

έγχρωμες φωτογραφίες,

κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

συσκευασμένες σε ειδική θήκη

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

κλάσης 3702, υπό την προϋπόθεση ότι
η συνολική αξία τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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7203
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Άλλα

ή

(4)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσεων 3701 και 3702. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

των κλάσεων 3701 και 3702, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
3702

Ταινίες φωτογραφικές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ευαισθητοποιημένες, που δεν έχουν

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτεθεί στο φως, σε κυλίνδρους, από

κλάσεων 3701 και 3702

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή υφαντικά· ταινίες φωτογραφικές
στιγμιαίας εμφάνισης και εκτύπωσης,
σε κυλίνδρους, ευαισθητοποιημένες,
που δεν έχουν εκτεθεί στο φως
(παρθένες)
3704

Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

υφαντικά, φωτογραφικά, που έχουν

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτεθεί στο φως αλλά δεν έχουν

κλάσεων 3701 έως 3704

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

εμφανιστεί
ex Κεφάλαιο 38

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Διάφορα προϊόντα των χημικών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

βιομηχανιών· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7204
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 3801

(2)

(3)

- Γραφίτης κολλοειδής που αιωρείται

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

σε λάδι και ημικολλοειδής

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

γραφίτης. ανθρακούχοι πολτοί για

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

ηλεκτρόδια

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Γραφίτης με μορφή πολτού, που

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

είναι μείγμα γραφίτη, με αναλογία

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

πάνω από 30 % κατά βάρος και

3403 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 %

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

ορυκτελαίων

της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος
ex 3803

Ταλλέλαιο εξευγενισμένο

Εξευγενισμός του ακατέργαστου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ταλλελαίου

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3805

Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά

Καθαρισμός με απόσταξη ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

την κατεργασία των ξύλων για την

εξευγενισμό ακατέργαστου αιθερίου

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό

ελαίου το οποίο προκύπτει από την

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

άλας, καθαρισμένο

κατεργασία των ξύλων για την

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας
ex 3806

Γόμες-εστέρες

Παρασκευή από ρητινικά οξέα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3807

Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική

Απόσταξη ξυλόπισσας

πισσάσφαλτος)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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7205
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3808

(2)

(3)

Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα,

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ανασχετικά της βλάστησης και

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

ρυθμιστικά της ανάπτυξης των

τιμής εκ του εργοστασίου του

φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια

προϊόντος

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
3809

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

προσκόλλησης χρωστικών υλών και

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

άλλα προϊόντα και παρασκευάσματα

τιμής εκ του εργοστασίου του

(π.χ. είδη για κολλάρισμα

προϊόντος

παρασκευασμένα και
παρασκευάσματα σταθεροποιητικά
της βαφής), των τύπων που
χρησιμοποιούνται στην
κλωστοϋφαντουργία, στη βιομηχανία
του χαρτιού, στη βιομηχανία του
δέρματος ή σε παρόμοιες
βιομηχανίες, που δεν
κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού
3810

Παρασκευάσματα για την

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

επιφανειακή αποξείδωση των

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

μετάλλων· συλλιπάσματα για

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

συγκoλλήσεις ή συνενώσεις και άλλα

τιμής εκ του εργοστασίου του

βoηθητικά παρασκευάσματα για τη

προϊόντος

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
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ή

(4)

7206
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3811

(2)

(3)

Αντικροτικά παρασκευάσματα,
ανασχετικά της οξείδωσης,
προσθετικά εξουδετέρωσης
καταλοίπων, βελτιωτικά του ιξώδους
των λιπαντικών λαδιών, προσθετικά
κατά της διάβρωσης και άλλα
παρασκευασμένα προσθετικά, για
ορυκτά λάδια (στα οποία
περιλαμβάνεται και η βενζίνη) ή για
άλλα υγρά που χρησιμοποιούνται για
τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά
λάδια:
- Παρασκευασμένα προσθετικά για

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των

λιπαντικά λάδια, που περιέχουν

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης

λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων

3811 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %

ορυκτών

της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

3812

Παρασκευάσματα με την ονομασία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

«επιταχυντές βουλκανισμού»·

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

σύνθετα προϊόντα για την

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

πλαστικοποίηση του καουτσούκ ή

τιμής εκ του εργοστασίου του

των πλαστικών υλών, που δεν

προϊόντος

κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού·
παρασκευάσματα κατά της
οξείδωσης και άλλα σύνθετα
προϊόντα για τη στερεοποίηση του
καουτσούκ ή των πλαστικών υλών
3813

Συνθέσεις και γομώσεις για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

πυροσβεστικές συσκευές·

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

πυροσβεστικές φιάλες και βόμβες

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7207
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3814

(2)

(3)

Μείγματα οργανικών διαλυτών και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

αραιωτικών, που δεν κατονομάζονται

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ούτε περιλαμβάνονται αλλού·

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

παρασκευάσματα για την αφαίρεση

τιμής εκ του εργοστασίου του

των χρωμάτων επίχρισης ή των

προϊόντος

βερνικιών
3818

Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

χρησιμοποίησή τους στην

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ηλεκτρονική, με μορφή δίσκων,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

πλακιδίων ή ανάλογες μορφές·

τιμής εκ του εργοστασίου του

χημικές ενώσεις ενισχυμένες για τη

προϊόντος

χρησιμοποίησή τους στην
ηλεκτρονική
3819

Υγρά για υδραυλικά φρένα και άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

παρασκευασμένα υγρά για

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, που

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

δεν περιέχουν ή περιέχουν λιγότερο

τιμής εκ του εργοστασίου του

του 70% κατά βάρος λάδια

προϊόντος

πετρελαίου ή ασφαλτούχων ορυκτών
3820

Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

υγρά παρασκευασμένα για την

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αφαίρεση του πάγου

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 3821

Μέσα καλλιέργειας παρασκευασμένα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

για την ανάπτυξη ή τη διατήρηση

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

μικροοργανισμών

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

(συμπεριλαμβανομένων των ιών και

τιμής εκ του εργοστασίου του

παρόμοιων οργανισμών) ή φυτικών,

προϊόντος

ανθρώπινων ή ζωικών κυττάρων
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7208
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3822

3823

(2)

(3)

Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή
εργαστηρίου σε υπόθεμα και
παρασκευασμένα αντιδραστήρια
διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω
και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 3002 ή 3006·
πιστοποιημένα υλικά αναφοράς

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά
βιομηχανικά· όξινα λάδια από
εξευγενισμό (ραφινάρισμα)· λιπαρές
βιομηχανικές αλκοόλες:
- Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

βιομηχανικά, όξινα λάδια από

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

εξευγενισμό

κλάσης με το προϊόν

- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων
υλών της κλάσης 3823

3824

Συνδετικά παρασκευασμένα για
καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου·
χημικά προϊόντα και
παρασκευάσματα των χημικών ή
συναφών βιομηχανιών (στα οποία
περιλαμβάνονται και εκείνα που
αποτελούνται από μείγματα φυσικών
προϊόντων), που δεν κατονομάζονται
ούτε περιλαμβάνονται αλλού:
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7209
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Τα κατωτέρω προϊόντα της
παρούσας κλάσης:
-- Συνδετικά παρασκευασμένα για

(4)
Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με

ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την

βάση προϊόντα φυσικών ρητινών

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους

-- Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα στο

ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της

νερό άλατά τους και οι εστέρες

τιμής εκ του εργοστασίου του

τους

προϊόντος

-- Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της
κλάσης 2905
-- Σουλφονικά άλατα πετρελαίου,
με εξαίρεση τα σουλφονικά
άλατα πετρελαίου μετάλλων
αλκαλίων, αμμωνίου ή
αιθανολαμινών. Σουλφονικά οξέα
λαδιών ασφαλτούχων ορυκτών,
θειοφαινικά και τα άλατα αυτών
-- Ιοντοανταλλάκτες
-- Απορροφητικές συνθέσεις για την
τελείωση του κενού στους
ηλεκτρικούς σωλήνες ή τις
ηλεκτρικές λυχνίες
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7210
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Οξείδια του σιδήρου με αλκάλια
για τον καθαρισμό των αερίων
-- Αμμωνιακά ύδατα και ακάθαρτα
αμμωνιακά άλατα, όλα
προερχόμενα από τον καθαρισμό
του φωταερίου
-- Σουλφονικοναφθενικά οξέα και
άλατα αδιάλυτα στο νερό και
εστέρες τους
-- Ζυμέλαια και λάδι Dippel
-- Μείγματα αλάτων που έχουν
διαφορετικά ανιόντα
-- Πολτοί αντιγραφής με βάση τη
ζελατίνη, έστω και με υπόστρωμα
από χαρτί ή ύφασμα
- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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ή

(4)

7211
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
3901 έως 3915

(2)

(3)

ή

(4)

Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορφές,
απορρίμματα, ξέσματα και
θραύσματα, από πλαστικές ύλες.
εκτός από εκείνα των κλάσεων ex
3907 και 3912, για τα οποία οι
κανόνες καθορίζονται κατωτέρω :
- Προϊόντα ομοπολυμερισμού
προσθήκης στα οποία το μονομερές

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

αντιστοιχεί σε περισσότερο από

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

99% κατά βάρος της συνολικής

50 % της τιμής εκ του εργοστασίου

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

περιεκτικότητας του πολυμερούς

του προϊόντος, και
- εντός του ανωτέρου ορίου, η αξία
όλων των υλών του κεφαλαίου 39
που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει
το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊοντος

- Άλλη

1

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

όλων των υλών του κεφαλαίου 39 που

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

εργοστασίου του προϊόντος
ex 3907

- Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά

2

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

άλατα και συμπολυμερή του

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ακρυλονιτριλίου βουταδιενίου

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

στυρολίου (ABS)

μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της
ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

2

3

3

Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως
3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται
μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως
3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται
μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως
3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911, αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται
μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
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7212
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Πολυεστερικές ίνες

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος ή/και
παρασκευή από πολυανθρακικά άλατα
τετραβρωμίου (δισφαινόλη Α)

3912

Κυτταρίνη και τα χημικά της

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

παράγωγα, που δεν κατονομάζονται

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ούτε περιλαμβάνονται αλλού, σε

της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν

αρχικές μορφές

πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3916 έως 3921

Ημικατασκευάσματα από πλαστικά
αντικείμενα· εκτός από τα προϊόντα
των κλάσεων ex 3916, ex 3917, ex
3920 και ex 3921, για τα οποία οι
εφαρμοζόμενοι κανόνες
παρατίθενται στη συνέχεια :
- Επίπεδα προϊόντα, που είναι

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κατεργασμένα διαφορετικά από την

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κατεργασία στην επιφάνεια ή

του κεφαλαίου 39 δεν πρέπει να

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

κομμένα σε σχήμα άλλο από

υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ορθογώνιο ή τετράγωνο: άλλα

εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντα, που είναι κατεργασμένα
διαφορετικά από την κατεργασία
στην επιφάνεια
- Άλλα:
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7213
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Προϊόντα ομοπολυμερισμού
προσθήκης στα οποία το

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

μονομερές αντιστοιχεί σε

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

περισσότερο από 99% κατά

50 % της τιμής εκ του εργοστασίου

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

βάρος της συνολικής

του προϊόντος, και

περιεκτικότητας του πολυμερούς

- εντός του ανωτέρου ορίου, η αξία
όλων των υλών του κεφαλαίου 39
που χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει
το 20% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊοντος

-- Άλλη

1

Παρασκευή κατά την οποία η αξία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

όλων των υλών του κεφαλαίου 39 που

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

υπερβαίνει το 20% της τιμής εκ του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

εργοστασίου του προϊόντος

2

ex 3916 και

Είδη καθορισμένης μορφής και

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ex 3917

σωλήνες

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

50 % της τιμής εκ του εργοστασίου

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

του προϊόντος, και
- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών
της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911,
αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.

2

Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906, αφενός, και στις κλάσεις 3907 έως 3911,
αφετέρου, ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
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7214
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 3920

(2)

(3)

- Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομερούς

ή

(4)

Κατασκευή από θερμοπλαστικό άλας,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

που είναι συμπολυμερές αιθυλενίου

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και μεθακρυλικού οξέος μερικώς

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

εξουδετερωμένου με ιόντα μετάλλων,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

κατά κύριο λόγο ψευδαργύρου και
νατρίου
- Φύλλα από αναγεννημένη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κυτταρίνη, από πολυαμίδια ή από

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

πολυαιθυλένιο

της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3921

Επιμεταλλωμένες ταινίες από

Κατασκευή από ταινίες υψηλής

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

πλαστικές ύλες

διαφάνειας από πολυεστέρα, πάχους

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

1
μικρότερου από 23 μ

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3922 έως 3926

Τεχνουργήματα από πλαστικό

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική
θαλερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ASTM-D 1003-16 με το νεφελόμετρο του Γκάρντνερ
(συντελεστής θαλερότητας) — είναι μικρότερη από 2 %.
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7215
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 40

(2)

(3)

Καουτσούκ και τεχνουργήματα από

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

καουτσούκ · εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 4001

Ελασμένα τεμάχια φύλλων

Έλαση φύλλων φυσικού καουτσούκ

καουτσούκ τύπου «κρεπ» για σόλες
υποδημάτων
4005

Καουτσούκ αναμειγμένο, μη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

βουλκανισμένο, σε αρχικές μορφές ή

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών,

σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες

εκτός από το φυσικό καουτσούκ, δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4012

Επίσωτρα αναγομωμένα ή
μεταχειρισμένα, από καουτσούκ.
Επίσωτρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα
επισώτρων με πιεσμένο αέρα και
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες
ελαστικών (τιράντες), από
καουτσούκ:
- Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή
ή κοίλα, από καουτσούκ

Αναγόμωση μεταχειρισμένων
επισώτρων

- Άλλη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των
κλάσεων 4011 και 4012

ex 4017

Τεχνουργήματα από καουτσούκ

Κατασκευή από καουτσούκ

σκληρυμένο

σκληρυμένο
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7216
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 41

(2)

(3)

Δέρματα (άλλα από τα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

γουνοδέρματα), εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

Δέρματα ακατέργαστα

Αποψίλωση προβείων δερμάτων ή μη

προβατοειδών, αποτριχωμένα

αποψιλωμένα δέρματα αμνών

Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμάτων

ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη

Ή

κατεργασμένα, έστω και σχισμένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

παρασκευασμένα

κλάσης με το προϊόν

4107, 4112 και

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

4113

δέψη ή μετά την αποξήρανση και

κλάσης, εκτός από εκείνες των

δέρματα περγαμηνοειδή,

κλάσεων 4104 έως 4113

ex 4102
4104 έως 4106

αποτριχωμένα, και δέρματα
παρασκευασμένα μετά τη δέψη και
δέρματα περγαμηνοειδή, ζώων χωρίς
τρίχες, έστω και σχισμένα κατά
μήκος, άλλα από εκείνα της κλάσης
4114
ex 4114

Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια)

Κατασκευή από δέρματα των κλάσεων

ή επιστρωμένα· δέρματα

4104 έως 4106, 4107, 4112 ή 4113 υπό

επιμεταλλωμένα

την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50%
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7217
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 42

(2)

(3)

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

για όλα τα ζώα· είδη ταξιδίου,

κλάσης με το προϊόν

σακίδια χεριού και παρόμοια·
τεχνουργήματα από έντερα
ex Κεφάλαιο 43

Γουνοδέρματα και γουναρικά·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

τεχνητά γουνοδέρματα· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 4302

Γουνοδέρματα δεψασμένα ή
κατεργασμένα που έχουν
συναρμολογηθεί:
- Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετράγωνα
και παρόμοιες μορφές

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με την
κοπή και συναρμολόγηση των μη
συναρμολογημένων, δεψασμένων ή
κατεργασμένων γουνοδερμάτων

- Άλλη

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα,
δεψασμένα ή κατεργασμένα
γουνοδέρματα

4303

Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης

Κατασκευή από μη συναρμολογημένα,

και άλλα είδη από γουνοδέρματα

δεψασμένα ή κατεργασμένα
γουνοδέρματα της κλάσης 4302
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7218
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 44

(2)

(3)

Ξυλεία και αντικείμενα από ξύλο·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ξυλοκάρβουνα· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 4403

Ξυλεία ορθογωνισμένη

Κατασκευή από ξυλεία ακατέργαστη,
έστω και ξεφλουδισμένη ή απλώς
χοντροπελεκημένη

ex 4407

Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή

κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή

επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαίνει
τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση
ex 4408

Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με

περιλαμβάνονται και εκείνα που

ελαφρόπετρα ή επικόλληση με

λαμβάνονται με τεμαχισμό ξυλείας

εγκάρσια συνένωση

σε απανωτές στρώσεις) και φύλλα
πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα
πλακέ), πάχους που δεν υπερβαίνει
τα 6 mm, συγκολλημένα, και άλλη
ξυλεία πριονισμένη κατά μήκος,
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη,
πάχους που δεν υπερβαίνει τα 6 mm,
πλανισμένη, λειασμένη με
ελαφρόπετρα ή κολλημένη με
εγκάρσια συνένωση
ex 4409

Ξυλεία με καθορισμένη μορφή, σ’
όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων
από τις πλάγιες πλευρές ή επιφάνειες
ή άκρα, έστω και πλανισμένη,
λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση:
- Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή
κολλημένη με εγκάρσια συνένωση
- Μεταποίηση από την οποία

Λείανση με ελαφρόπετρα ή
επικόλληση με εγκάρσια συνένωση
Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή

προκύπτουν πήχεις από απλό ξύλο

με γλυφές

ή με γλυφές για πλαίσια και
καλούπια
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7219
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex 4410 έως

Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή

ex 4413

για έπιπλα, πλαίσια καλούπια,

με γλυφές

εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς
αγωγούς και παρόμοια
ex 4415

ex 4416

Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια,

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που

κύλινδροι και παρόμοια είδη

δεν έχουν κοπεί στις κανονικές

συσκευασίας από ξύλο

διαστάσεις

Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, έστω

τεχνουργήματα βαρελοποιίας και τα

και πριονισμένες και στις δύο κύριες

μέρη τους, από ξύλο

επιφάνειες, αλλά όχι αλλιώς
επεξεργασμένες. Τεχνουργήματα
ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για
οικοδομές, από ξύλο

ex 4418

- Τεχνουργήματα ξυλουργικής και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

τεμάχια σκελετών για οικοδομές

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

από ξύλο

κλάσης με το προϊόν. Μεταποίηση από
την οποία προκύπτουν πήχεις από απλό
ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και
καλούπια

- Μεταποίηση από την οποία

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή

προκύπτουν πήχεις από απλό ξύλο

με γλυφές

ή με γλυφές για πλαίσια και
καλούπια
ex 4421

Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα·

Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε

ξυλόπροκες υποδηματοποιίας

κλάσης, εκτός από ξυλεία σε
λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 4409

ex Κεφάλαιο 45

Φελλός και τεχνουργήματα από

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

φελλό· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

4503

Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό

Κατασκευή από φελλό της κλάσης
4501

Κεφάλαιο 46

Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

καλαθοποιίας ή τεχνουργήματα από

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής. είδη

κλάσης με το προϊόν

καλαθοποιίας και ψάθινα είδη
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7220
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 47

(2)

(3)

Πολτοί από ξύλο ή από άλλες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κυτταρινικές ινώδεις ύλες· χαρτί ή

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

χαρτόνι για ανακύκλωση

κλάσης με το προϊόν

(απορρίμματα και αποκόμματα)
ex Κεφάλαιο 48

ex 4811

Χαρτί και χαρτόνια· τεχνουργήματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι,

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

εκτός από:

κλάσης με το προϊόν

Xαρτί και χαρτόνια, απλώς

Κατασκευή από ύλες παραγωγής

γραμμογραφημένα, με γραμμές ή με

χαρτιού του κεφαλαίου 47

τετραγωνίδια
4816

Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), χαρτί

Κατασκευή από ύλες παραγωγής

με την ονομασία «αυτοαντιγραφής»

χαρτιού του κεφαλαίου 47

και άλλα χαρτιά για την αποτύπωση
αντιγράφων ή τη μεταφορά κειμένων
(άλλα από εκείνα της κλάσης 4809),
μεμβράνες πολυγράφων πλήρεις και
πλάκες όφσετ, από χαρτί, έστω και
συσκευασμένα σε κουτιά
4817

Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια,

Παρασκευή:

ταχυδρομικά δελτάρια, μη

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

εικονογραφημένα και δελτάρια
αλληλογραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι.
Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορφές

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των

από χαρτί ή χαρτόνι, που περιέχουν

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

συλλογή ειδών αλληλογραφίας

να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 4818

Χαρτί υγείας

Κατασκευή από ύλες παραγωγής
χαρτιού του κεφαλαίου 47
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7221
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 4819

(2)

(3)

Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και

Παρασκευή:

άλλες συσκευασίες από χαρτί,

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

χαρτόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 4820

Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

επιστολές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 4823

Άλλα χαρτιά, χαρτόνια,

Κατασκευή από ύλες παραγωγής

χαρτοβάμβακας και επίπεδες

χαρτιού του κεφαλαίου 47

επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης,
κομμένα σε καθορισμένα μεγέθη
ex Κεφάλαιο 49

Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

τύπου ή άλλων βιομηχανιών που

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ασχολούνται με τις γραφικές τέχνες·

κλάσης με το προϊόν

κείμενα χειρόγραφα ή
δακτυλογραφημένα και σχέδια· εκτός
από:
4909

Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

εικονογραφημένα. Δελτάρια

κλάσης, εκτός από εκείνες των

τυπωμένα με ευχές ή προσωπικά

κλάσεων 4909 και 4911

μηνύματα, έστω και
εικονογραφημένα, με ή χωρίς
φακέλους, διακοσμήσεις ή
επικολλήσεις

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 55

ή

(4)

7222
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
4910

(2)

(3)

Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμένα,
στα οποία περιλαμβάνονται και τα
μπλοκ ημερολογίων των οποίων
αφαιρούνται τα φύλλα:
- Ημερολόγια «διαρκείας» ή με
μπλοκ που μπορούν να

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

αντικατασταθούν, τοποθετημένα σε

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

βάσεις που δεν είναι από χαρτί ή

με το προϊόν και

χαρτόνι

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των
κλάσεων 4909 και 4911

ex Κεφάλαιο 50

Μετάξι· εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 5003

Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων

περιλαμβάνονται και τα κουκούλια

μεταξιού

τα ακατάλληλα για ξετύλιγμα των
ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων
και τα ξεφτίδια), λαναρισμένα ή
χτενισμένα

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 56

ή

(4)

7223
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5004 έως ex 5006

(2)

(3)

Νήματα από μετάξι και νήματα από

ή

(4)

1
Κατασκευή από :

απορρίμματα από μετάξι
- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- άλλες φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού
5007

Υφάσματα από μετάξι ή από
απορρίμματα από μετάξι:
- Συνυφασμένα με νήματα από

2
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 57

7224
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)
- Άλλη

(3)

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 58

7225
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 51

5106 έως 5110

(2)

(3)

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

χονδροειδείς· νήματα και υφάσματα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

από χοντρότριχες· εκτός από:

κλάσης με το προϊόν

Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής

1
Κατασκευή από :

ποιότητας ή χονδροειδείς ή από
χοντρότριχες χαίτης

ή

(4)

- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

5111 έως 5113

Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες
εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή
από χοντρότριχες χαίτης:
- Συνυφασμένα με νήματα από

2
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 59

7226
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)
- Άλλη

(3)

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7227
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 52

(2)

(3)

Βαμβάκι· εκτός από:

ή

(4)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

5204 έως 5207

Νήματα από βαμβάκι

1
Κατασκευή από :
- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

5208 έως 5212

Υφάσματα από βαμβάκι:
- Συνυφασμένα με νήματα από

2
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ
- Άλλα

3
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή

1

2

3

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7228
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ex Κεφάλαιο 53

5306 έως 5308

Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

νήματα από χαρτί και υφάσματα από

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

νήματα από χαρτί· εκτός από:

κλάσης με το προϊόν

Νήματα από άλλες φυτικές

1
Κατασκευή από :

υφαντικές ίνες· νήμα από χαρτί

- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7229
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5309 έως 5311

(2)

(3)

ή

(4)

υφάσματα από άλλες φυτικές
υφαντικές ίνες, Υφάσματα από
νήματα από χαρτί:
- Συνυφασμένα με νήματα από

1
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ
- Άλλη

2
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- νήματα από γιούτα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 63

7230
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
5401 έως 5406

Νήματα μονόινα και νήματα για
ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, συνεχείς

1
Κατασκευή από :
- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7231
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5407 και 5408

(2)

(3)

ή

(4)

Υφάσματα από νήματα από
συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:
- Συνυφασμένα με νήματα από

1
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ
- Άλλη

2
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7232
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5501 έως 5507
5508 έως 5511

(2)

(3)

Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη

Κατασκευή από χημικές ύλες ή

συνεχείς

υφαντικούς πολτούς

Νήματα και νήματα για ράψιμο από

1
Κατασκευή από :

συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
συνεχείς

ή

(4)

- ακατέργαστο μετάξι ή απορρίμματα
μεταξιού, λαναρισμένο ή χτενισμένο
ή επεξεργασμένο με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

5512 έως 5516

Υφάσματα από συνθετικές ή
τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:
- Συνυφασμένα με νήματα από

2
Κατασκευή από απλά νήματα

καουτσούκ

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7233
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)
- Άλλα

(3)

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- χαρτί
ή
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7234
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 56

(2)

(3)

Bάτες, πιλήματα και υφάσματα μη
υφασμένα· νήματα ειδικά· σπάγκοι,
σχοινιά και χοντρά σχοινιά· εκτός
από:

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

5602

Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με
απανωτές στρώσεις:
- Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

2
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
Ωστόσο,
- συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5402,
- ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης
5503 ή 5506, ή
- δέσμες από ίνες συνεχείς
πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα
απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω
των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι
η συνολική αξία τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7235
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Άλλα

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη
συνεχείς, από καζεΐνη, ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

5604

Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ,
επικαλυμμένα με υφαντικά.
Υφαντικά νήματα, λουρίδες και
παρόμοιες μορφές των κλάσεων
5404 ή 5405, εμποτισμένα,
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή
επενδυμένα με καουτσούκ ή
πλαστική ύλη:
- Νήματα και σχοινιά από

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από

καουτσούκ, επικαλυμμένα με

καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με

υφαντικά

υφαντικά

- Άλλα

2
Κατασκευή από ::
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7236
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5605

(2)

(3)

Μεταλλικές κλωστές και νήματα
επιμεταλλωμένα, έστω και

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,

περιτυλιγμένα με άλλα νήματα από
υφαντικές ίνες, που αποτελούνται
από υφαντικά νήματα, λουρίδες ή
παρόμοιες μορφές των κλάσεων
5404 ή 5405, συνδυασμένα με
μέταλλο με μορφή νημάτων,

- φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή

λουρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα

- ύλες παραγωγής χαρτιού

με μέταλλο
5606

Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα
νήματα από υφαντικές ίνες, λουρίδες
και παρόμοιες μορφές των κλάσεων
5404 ή 5405 περιτυλιγμένα με
νήματα από υφαντικές ίνες, άλλα από
εκείνα της κλάσης 5605 και άλλα
από τα νήματα από χοντρότριχες
χαίτης και ουράς μονόπλων ή νήματα
σενίλλης, (περιλαμβανομένων

2
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- φυσικές ίνες, μη συνεχείς συνθετικές
ή τεχνητές ίνες, μη λαναρισμένες
ούτε χτενισμένες ούτε
επεξεργασμένες με άλλο τρόπο για
την κλώση,
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή
- ύλες παραγωγής χαρτιού

νημάτων με την ονομασία
«αλυσιδίτσα»)· νήματα με την
ονομασία «αλυσιδίτσα»

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7237
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 57

(2)

(3)

ή

(4)

Τάπητες και άλλες επενδύσεις
δαπέδου από υφαντικές ύλες:
- Από πιλήματα που γίνονται με
βελονάκι

1
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
Ωστόσο,
- συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της
κλάσης 5402,
- ίνες πολυπροπυλενίου της κλάσης
5503 ή 5506, ή
- δέσμες από ίνες συνεχείς
πολυπροπυλενίου της κλάσης 5501,
εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις τα
απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω
των 9 decitex, υπό την προϋπόθεση ότι
η συνολική αξία τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να
χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

- Από άλλα πιλήματα

2
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση, ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7238
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Άλλα

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκκοφοίνικα ή γιούτας,
- συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς,
- φυσικές ίνες ή
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση
Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να
χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

ex Κεφάλαιο 58

Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές
φουντωτές επιφάνειες· δαντέλες·
είδη επίστρωσης· είδη
ταινιοπλεκτικής· κεντήματα· εκτός
από:
- Υφάσματα συνυφασμένα με

2
Κατασκευή από απλά νήματα

νήματα από καουτσούκ
- Άλλα

3
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή

1

2

3

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7239
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

5805

Είδη επίστρωσης υφασμένα με το

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας,

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) και

κλάσης με το προϊόν

είδη επίστρωσης κεντημένα με
βελόνα (π.χ. ανεβατό,
σταυροβελονιά), έστω και έτοιμα
5810

Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε

Παρασκευή:

αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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ή

(4)

7240
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5901

(2)

(3)

Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή

Κατασκευή από νήματα

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
5902

Φύλλα υφασμένα για επίσωτρα με
πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνονται
από νήματα υψηλής αντοχής από
νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια,
πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης:
- που περιέχουν όχι περισσότερο από

Κατασκευή από νήματα

90% κατά βάρος υφαντικές ύλες
- Άλλα

Κατασκευή από χημικές ύλες ή
υφαντικούς πολτούς

5903

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα

Κατασκευή από νήματα

ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή

ή

με απανωτές στρώσεις από πλαστική

τύπωση συνοδευόμενη από δύο

ύλη, άλλα από εκείνα της

τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος

κλάσης 5902

(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος
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ή

(4)

7241
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5904

(2)

(3)

Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι.

ή

(4)

1
Κατασκευή από νήμα

Επενδύσεις δαπέδων που
αποτελούνται από επίχρισμα που
εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από
υφαντική ύλη, έστω και κομμένες
5905

Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές
ύλες:
- Εμποτισμένες, επιχρισμένες,

Κατασκευή από νήματα

επικαλυμμένες ή με επάλληλες
στρώσεις από καουτσούκ,
πλαστικές ή άλλες ύλες
- Άλλα

2
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
ή
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος
(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7242
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5906

(2)

(3)

ή

(4)

Υφάσματα συνδυασμένα με
καουτσούκ, άλλα από εκείνα της
κλάσης 5902:
- Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα
κροσέ

1
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

- Άλλα υφάσματα από συνεχείς

Κατασκευή από χημικές ύλες

συνθετικές ίνες που περιέχουν
υφαντικές ύλες περισσότερο από
90 % κατά βάρος

5907

- Άλλα

Κατασκευή από νήματα

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα,

Κατασκευή από νήματα

επιχρισμένα ή επικαλυμμένα·

ή

υφάσματα ζωγραφισμένα για

τύπωση συνοδευόμενη από δύο

σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα

τουλάχιστον προεργασίες τελειώματος

εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

(λ.χ. πλύσιμο, λεύκανση, μερσερισμός,
θερμο-φιξάρισμα, χνούδιασμα,
καλανδράρισμα, κατεργασία για την
αποφυγή συστολής («μαζέματος»),
οριστικό τελείωμα, δεκάτισμα,
εμποτισμός, επιδιορθώσεις υφαντικών
ελαττωμάτων και αφαίρεση των
κόμβων), υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει
το 47,5% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

1

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 76

7243
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
5908

(2)

(3)

Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε
πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές
ύλες, για λάμπες, καμινέτα,
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια.
Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή
υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν
για την κατασκευή τους, έστω και
εμποτισμένα:
- Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα

Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα
πλεκτά

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

5909 έως 5911

Υφάσματα και είδη από υφαντικές
ύλες για βιομηχανική χρήση:
- Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης

Κατασκευή από νήματα ή

εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης

απορρίμματα υφασμάτων ή ράκη της

5911

κλάσης 6310
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ή

(4)

7244
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Υφάσματα σε μορφή πιλημάτων ή
μη, έστω και εμποτισμένα ή
επιχρισμένα, των τύπων που
χρησιμοποιούνται συνήθως στην
κατασκευή χαρτιού ή σε άλλες
τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή
ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς

ή

(4)

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- τις ακόλουθες ύλες:
-- νήματα από
2
πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο ,
-- νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα
και επιχρισμένα, διαπότιστα ή

στήμονες ή/και κρόκους ή
υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο,
αλλά με πολλαπλούς στήμονες
ή/και κρόκους της κλάσης 5911

καλυμμένα με φαινολική ρητίνη,
-- νήματα από συνθετικές υφαντικές
ίνες αρωματικών πολυαμιδίων, που
λαμβάνονται με πολυσυμπύκνωση
μ-φαινυλενοδιαμίνης και
ισοφθαλικού οξέος
-- μονόινα νήματα από
3
πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο ,
-- νήματα από συνθετικές υφαντικές
ίνες από πολυ(πφαινυλαινοτερεφθαλαμίδιο),
-- νήματα από ίνες υάλου,
επικαλυμμένες με ρητίνη
φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με
4
ακρυλικό νήμα ,

1

2

3

4

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Η χρήση της εν λόγω ύλης περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων του είδους που
χρησιμοποιείται στα μηχανήματα χαρτοποιίας.
Η χρήση της εν λόγω ύλης περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων του είδους που
χρησιμοποιείται στα μηχανήματα χαρτοποιίας.
Η χρήση της εν λόγω ύλης περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων του είδους που
χρησιμοποιείται στα μηχανήματα χαρτοποιίας.
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7245
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

-- νήματα μονόινα συμπολυεστέρα
που αποτελείται από έναν
πολυστέρα, μια ρητίνη
τερεφθαλικού οξέως και 1,4κυκλοεξανοδιαιθανόλη και
ισοφθαλικό οξύ,
-- φυσικές ίνες,
-- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες
με άλλο τρόπο για την κλώση ή
-- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς
- Άλλα

1
Κατασκευή από :
- νήματα κοκοφοίνικα,
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

Κεφάλαιο 60

Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα
κροσέ

2
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

1

2

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7246
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 61

(2)

(3)

ή

(4)

Ενδύματα και συμπληρώματα του
ενδύματος, πλεκτά:
- Προερχόμενα από ραφή ή άλλη

12
Κατασκευή από νήματα

συναρμολόγηση δύο ή
περισσότερων τεμαχίων πλεκτών
υφασμάτων που έχουν
προηγουμένως κοπεί ή παράγονται
απευθείας σε διάφορα σχήματα
- Άλλα

3
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

1

2
3

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
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7247
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 62

(2)

(3)

Ενδύματα και συμπληρώματα του

ή

(4)

12
Κατασκευή από νήματα

ενδύματος άλλα από πλεκτά, εκτός
από:
ex 6202, ex 6204,

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και

ex 6206, ex 6209

βρέφη και άλλα συμπληρώματα του

και ex 6211

ενδύματος για βρέφη, κεντημένα

3
Κατασκευή από νήμα
ή
κατασκευή από μη κεντημένα
υφάσματα των οποίων η αξία δεν
υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 6210 και

Αντιπυρικός εξοπλισμός από

ex 6216

υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο

4

5
Κατασκευή από νήμα

πολυεστέρα επαργιλωμένου

ή
κατασκευή από μη επιχρισμένα
υφάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

6213 και 6214

6

Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια,
σάρπες, μαντίλια του λαιμού
(φουλάρια), καλύμματα μύτης,
κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια
και παρόμοια είδη:

1

2
3
4
5
6

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 81

7248
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)
- Κεντημένα

(3)

ή

(4)

12
Κατασκευή από νήματα
ή
κατασκευή από μη κεντημένα
υφάσματα των οποίων η αξία δεν
υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλα

3

45
Κατασκευή από νήματα
ή
κατασκευή που ακολουθείται από
τύπωση συνοδευόμενη από δύο
τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής
ή τελειώματος (π.χ. πλύσιμο,
λεύκανση, επεξεργασία με τη μέθοδο
του Νercer, κατεργασία προς ξήρανση,
«αφράτεμα», λείανση, επεξεργασία για
την αποφυγή του «μαζέματος»,
τελείωμα διαρκείας, επεξεργασία με
ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση
σχισμών και αφαίρεση των κόμβων),
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία των χρησιμοποιούμενων μη
τυπωμένων εμπορευμάτων των
κλάσεων 6213 και 6214 δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

1

2
3
4

5

Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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7249
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
6217

(2)

(3)

Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του
ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή
συμπληρωμάτων του ενδύματος,
άλλα από εκείνα της κλάσης 6212:
- Κεντημένα

1
Κατασκευή από νήμα
ή
κατασκευή από μη κεντημένα
υφάσματα των οποίων η αξία δεν
υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

- Αντιπυρικός εξοπλισμός από
υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο
πολυεστέρα επαργιλωμένου

2

3
Κατασκευή από νήμα
ή
κατασκευή από μη επιχρισμένα
υφάσματα, υπό την προϋπόθεση ότι η
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το
40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Εσωτερικές επενδύσεις για

4

Παρασκευή:

περιλαίμια και μανικέτια, κομμένες

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

1
2
3
4

Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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ή

(4)

7250
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

ex Κεφάλαιο 63

(2)

(3)

- Άλλα

1
Κατασκευή από νήμα

Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

συνδυασμοί· μεταχειρισμένα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα

κλάσης με το προϊόν

ή

(4)

είδη· ράκη· εκτός από:
6301 έως 6304

Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού
κ.λπ., εσωτερικά παραπετάσματα
κ.λπ., άλλα είδη επίπλωσης:
- Από πιλήματα, από μη υφασμένα
υφάσματα

2
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

- Άλλα:
-- Κεντημένα

Κατασκευή από απλά νήματα
34
αλεύκαστα
ή
κατασκευή από μη κεντημένα
υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά), υπό
την προϋπόθεση ότι η αξία των
χρησιμοποιούμενων μη κεντημένων
υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40% της τιμής εκ του εργοστασίου
του προϊόντος

1
2

3
4

Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα
από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που
παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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7251
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Άλλα

ή

(4)

Κατασκευή από απλά νήματα
12
αλεύκαστα

6305

Σάκοι και σακίδια συσκευασίας

3
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες,
- μη συνεχείς συνθετικές ή τεχνητές
ίνες, μη λαναρισμένες ούτε
χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με
άλλο τρόπο για την κλώση ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

6306

Καλύμματα εμπορευμάτων,
οχημάτων κ.λπ. και εξωτερικά
προπετάσματα (τέντες). Σκηνές.
Ιστία για βάρκες και άλλα σκάφη που
κινούνται με πανιά, είδη για
κατασκήνωση:
- Από μη υφασμένα υφάσματα

45
Κατασκευή από :
- φυσικές ίνες ή
- χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς

- Άλλα

Κατασκευή από απλά νήματα
67
αλεύκαστα

6307

Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ενδύματα (πατρόν)

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1
2

3

4

5
6

7

Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα
από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που
παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα
υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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7252
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
6308

ex Κεφάλαιο 64

(2)

(3)

Συνδυασμοί (σετ) που αποτελούνται

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ)

από τεμάχια υφασμάτων και νήματα,

πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που

έστω και με εξαρτήματα, για την

θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν

κατασκευή ταπήτων, ειδών

συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο.

επίστρωσης (ταπετσαρίες),

Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται

κεντημένων τραπεζομάντιλων ή

και μη καταγόμενα είδη, υπό την

πετσετών ή παρόμοιων

προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους

υφαντουργικών ειδών, σε

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15 % της

συσκευασίες για τη λιανική πώληση

τιμής εκ του εργοστασίου του συνόλου

Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

είδη· μέρη των ειδών αυτών· εκτός

κλάσης, εκτός από τα

από:

συναρμολογημένα τμήματα που
αποτελούνται από τα πάνω μέρη των
υποδημάτων και είναι στερεωμένα
πάνω στο πρώτο πέλμα ή σε άλλα
κατώτερα μέρη της κλάσης 6406

6406

Μέρη υποδημάτων (στα οποία

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

έστω και προσαρμοσμένα σε

κλάσης με το προϊόν

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
ex Κεφάλαιο 65

Καλύμματα κεφαλής και μέρη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

αυτών· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

6505

Καπέλα και άλλα καλύμματα

Κατασκευή από νήματα ή από

κεφαλής, πλεγμένα ή

1
υφαντικές ίνες

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

1

Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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7253
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 66

(2)

(3)

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και

κλάσης με το προϊόν

τα μέρη τους· εκτός από:
6601

Κεφάλαιο 67

Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

(στις οποίες περιλαμβάνονται και οι

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ομπρέλες-ράβδοι για τη βροχή, οι

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

ομπρέλες κήπου για τον ήλιο και

τιμής εκ του εργοστασίου του

παρόμοια είδη)

προϊόντος

Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

και είδη από φτερά ή από πούπουλα·

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

τεχνητά άνθη· τεχνουργήματα από

κλάσης με το προϊόν

τρίχες κεφαλής ανθρώπου
ex Κεφάλαιο 68

ex 6803

ex 6812

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ανάλογες ύλες· εκτός από:

κλάσης με το προϊόν

Τεχνουργήματα από φυσικό ή

Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό

συσσωματωμένο σχιστόλιθο

σχιστόλιθο

Αντικείμενα από αμίαντο: από

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με

κλάσης

βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό
μαγνήσιο
ex 6814

Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία,

Κατασκευή από κατεργασμένο

στα οποία περιλαμβάνεται και ο

μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου

συσσωματωμένος ή

του συσσωματωμένου ή

ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας σε

ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)

υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη
ύλη
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7254
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
Κεφάλαιο 69

(2)

(3)

Προϊόντα κεραμευτικής

ή

(4)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 70

Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 7003, ex 7004

Γυαλί χωρίς αντανακλαστική

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

και ex 7005

στρώση

7006

Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή
7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα
άκρα, χαραγμένο, διάτρητο,
σμαλτωμένο ή αλλιώς
κατεργασμένο, αλλά μη πλαισιωμένο
ούτε συνδυασμένο με άλλες ύλες:
- Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα),
επικαλυμμένες με στρώμα

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο
γυαλί (υποστρώματα) της κλάσης 7006

διηλεκτρικού μετάλλου,
ημιαγώγιμες σύνφωνα με τα
1
πρότυπα του SEMII

7007

- Άλλη

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή ή
που σχηματίζονται από
συγκολλημένα φύλλα
7008

Μονωτικές πλάκες από γυαλί με

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

πολλαπλές επιφάνειες
7009

Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

πλαίσιο, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι
οπισθοσκοπικοί καθρέφτες

1

SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 88

7255
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
7010

(2)

(3)

Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

πλατύστομες φιάλες, δοχεία,

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγγες

κλάσης με το προϊόν

και άλλα δοχεία για τη μεταφορά ή

ή

τη συσκευασία, από γυαλί·

λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί,

πλατύστομες φιάλες για κονσέρβες,

υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική

από γυαλί· πώματα και λοιπά είδη

αξία των μη λαξευμένων

πωματισμού, από γυαλί

τεχνουργημάτων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

7013

Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

μαγειρείου, αλλωπιστηρίου,

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

γραφείου, εσωτερικής διακόσμησης

κλάσης με το προϊόν

διαμερισμάτων ή παρόμοιων

ή

χρήσεων (άλλα από εκείνα των

λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί,

κλάσεων 7010 ή 7018)

υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία των μη λαξευμένων
τεχνουργημάτων δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 50% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ή
διακόσμηση με το χέρι (εκτός από τη
μεταξογραφική τύπωση αντικειμένων)
από γυαλί φυσούμενο χειρωνακτικά,
υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική
αξία τους δεν υπερβαίνει το 50% της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 7019

Αντικείμενα από ίνες από γυαλί

Κατασκευή από:

(άλλα από νήματα)

- φιτίλια, νήματα με απανωτές
στρώσεις (Roνings), νήματα ή
τεμαχισμένα κλώσματα, μη
χρωματιστά, ή
- υαλοΰφασμα
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(4)

7256
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 71

(2)

(3)

Μαργαριτάρια φυσικά ή από

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

καλλιέργεια, πολύτιμες και

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια,

κλάσης με το προϊόν

πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα
και τεχνουργήματα από τις ύλες
αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων·
νομίσματα· εκτός από:
ex 7101

Μαργαριτάρια φυσικά ή από

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

καλλιέργεια, ταιριασμένα, σε

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αρμαθιές προσωρινά για την ευκολία

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

της μεταφοράς

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 7102, ex 7103

Κατεργασμένες πολύτιμες ή

Κατασκευή από ακατέργαστες

και ex 7104

ημιπολύτιμες πέτρες (φυσικές,

πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες,

συνθετικές ή ανασχηματισμένες),
71067108 και

Πολύτιμα μέταλλα:

7110
- Ακατέργαστα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες των
κλάσεων 7106, 7108 και 7110
ή
ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημικός
διαχωρισμός των πολυτίμων μετάλλων
της κλάσης 7106, 7108 ή 7110
ή
κράματα πολυτίμων μετάλλων των
κλάσεων 7106, 7108 ή 7110 μεταξύ
τους ή με βασικά μέταλλα

- Ημικατεργασμένα ή σε μορφή
σκόνης

Κατασκευή από ακατέργαστα
πολύτιμα μέταλλα
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7257
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex 7107, ex 7109

Μέταλλα κοινά, επιστρωμένα με

Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα

και ex 7111

πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα

με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα

7116

Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

φυσικά ή από καλλιέργεια, από

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

πολύτιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

από πέτρες συνθετικές ή

τιμής εκ του εργοστασίου του

ανασχηματισμένες

προϊόντος

Απομιμήσεις κοσμημάτων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

7117

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν
ή
κατασκευή από τμήματα από κοινά
μέταλλα, μη επιχρυσωμένα ούτε
επαργυρωμένα ούτε επιπλατινωμένα,
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία όλων
των υλών που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ex Κεφάλαιο 72

Σίδηρος και χάλυβας· εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

7207
7208 έως 7216

7217

Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων

όχι σε κράμα χάλυβες

7201, 7202, 7203, 7204 ή 7205

Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι,

Κατασκευή από πλινθώματα από

είδη με καθορισμένη μορφή από

ανοξείδωτους χάλυβες ή άλλες

σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες

πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7206

Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από

κράμα χάλυβες

ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης
7207
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7258
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ex 7218, 7219

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα

Κατασκευή από πλινθώματα από

έως 7222

έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη

ανοξείδωτους χάλυβες ή άλλες

μορφή από ανοξείδωτους χάλυβες

πρωταρχικές μορφές της κλάσης 7218

Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από

7223

ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης
7218
ex 7224, 7225

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊόντα

Κατασκευή από χάλυβα σε

έως 7228

έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη

πλινθώματα και άλλες πρωταρχικές

μορφή από άλλα χαλυβοκράματα;

μορφές των κλάσεων 7206, 7218

είδη με καθορισμένη μορφή από

ή 7224

άλλα χαλυβοκράματα· ράβδοι κοίλες
για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα
ή μη κραματοποιημένους χάλυβες
7229

Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από
ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης
7224

ex Κεφάλαιο 73

Τεχνουργήματα από σίδηρο ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

χάλυβα· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 7301

Πάσσαλοι πλατυσμένοι

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206
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7259
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
7302

(2)

(3)

Στοιχεία σιδηροδρομικών γραμμών,

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα:
σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και
οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές
διασταυρώσεων, ράβδοι χειρισμού
των κλειδιών και άλλα στοιχεία
διασταύρωσης ή αλλαγής τροχιών,
στρωτήρες, συνδετήρες, στηρίγματα,
σφήνες, πλάκες στήριξης, πλάκες
σύσφιγξης, πλάκες και ράβδοι για τη
ρύθμιση του πλάτους και άλλα
τεμάχια ειδικά κατασκευασμένα για
την τοποθέτηση, τη σύζευξη ή τη
στερέωση των σιδηροτροχιών
73047305 και

Σωλήνες κάθε είδους και είδη με

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων

7306

καθορισμένη μορφή κοίλα, από

7206, 7207, 7218 ή 7224

σίδηρο (εκτός από χυτοσίδηρο) ή
χάλυβα
ex 7307

Εξαρτήματα σωληνώσεων από

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική

ανοξείδωτο χάλυβα (ISΟ αριθ.

εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων,

X5CrNiMο 1712), αποτελούμενα

αφαίρεση αιχμών και αμμοβολή

από διάφορα μέρη

σφυρήλατων ημικατεργασμένων
μετάλλων, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 93

ή

(4)

7260
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
7308

(2)

(3)

Κατασκευές (με εξαίρεση τις

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

προκατασκευές της κλάσης 9406)

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν

και στοιχεία γεφυρών,

μπορούν να χρησιμοποιούνται

υδροφραχτικές πόρτες, πύργοι,

συγκολλημένα είδη με καθορισμένη

πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, στέγες,

μορφή της κλάσης 7301

πόρτες και παράθυρα και τα πλαίσιά
τους, περβάζια και κατώφλια,
φράγματα, κιγκλιδώματα), από
χυτοσίδηρο, Λαμαρίνες, ράβδοι, είδη
με καθορισμένη μορφή, σωλήνες και
παρόμοια, από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή
χάλυβα, προετοιμασμένα για να
χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές
ex 7315

Αλυσίδες αντιολισθητικές

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των
χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης
7315 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex Κεφάλαιο 74

Χαλκός και τεχνουργήματα από

Παρασκευή:

χαλκό· εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7401

7402

Θειούχα συμπήγματα χαλκού·

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

χαλκός κονίας (κατακρήμνιση του

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

χαλκού)

κλάσης με το προϊόν

Χαλκός μη καθαρισμένος, άνοδοι

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

καθαρισμό

κλάσης με το προϊόν
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7261
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
7403

(2)

(3)

Χαλκός καθαρισμένος και κράματα
χαλκού σε ακατέργαστη μορφή:
- Χαλκός καθαρισμένος

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

- Κράματα χαλκού και χαλκός

7404

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλκό,

καθαρισμένος που περιέχει άλλα

ακατέργαστο, ή από απορρίμματα και

στοιχεία

θραύσματα χαλκού

Απορρίμματα και θραύσματα χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

7405

Κράματα μητρικά χαλκού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 75

Νικέλιο και τεχνουργήματα από

Παρασκευή:

νικέλιο· εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7501 έως 7503

Θειούχα συμπήγματα νικελίου,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

συντήγματα (sinters) οξειδίων του

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

νικελίου και άλλα ενδιάμεσα

κλάσης με το προϊόν

προϊόντα της μεταλλουργίας του
νικελίου. νικέλιο σε ακατέργαστη
μορφή· απορρίμματα και θραύσματα
νικελίου
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7262
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 76

(2)

(3)

Αργίλιο και τεχνουργήματα από

Παρασκευή:

αργίλιο· εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7601

Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
ή
Παραγωγή με θερμική ή
ηλεκτρολυτική κατεργασία από μη
κραματοποιημένο αργίλιο ή
απορρίμματα και θραύσματα αργιλίου

7602

Απορρίμματα και θραύσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

αργιλίου

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν
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7263
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 7616

(2)

(3)

Αντικείμενα από αργίλιο εκτός από

Παρασκευή:

μεταλλικά υφάσματα

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

(συμπεριλαμβανομένων των συνεχών

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

ή ατερμόνων υφασμάτων), από

με το προϊόν. Ωστόσο, μεταλλικά

πλέγματα και δικτυωτά από σύρματα

υφάσματα (περιλαμβανομένων των

αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες

συνεχών ή ατερμόνων υφασμάτων),

αναπεπταμένες

από πλέγματα και δικτυωτά από
σύρματα αργιλίου, από πλάκες ή
ταινίες αναπεπταμένες μπορούν να
χρησιμοποιούνται· και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 77

Διατηρείται για ενδεχόμενη
μελλοντική χρήση στο
εναρμονισμένο σύστημα

ex Κεφάλαιο 78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από

Παρασκευή:

μόλυβδο, εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7801

Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:
- Μόλυβδος καθαρός

Κατασκευή από «χελώνες» μολύβδου
ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται
απορρίμματα και θραύσματα της
κλάσης 7802
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7264
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
7802

(2)

(3)

Απορρίμματα και θραύσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

μολύβδου

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα

Παρασκευή:

από ψευδάργυρο· εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

7901

Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται
απορρίμματα και θραύσματα της
κλάσης 7902

7902

Απορρίμματα και θραύσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

ψευδαργύρου

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 80

Κασσίτερος και τεχνουργήματα από

Παρασκευή:

κασσίτερο· εκτός από:

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8001

Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορφή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν
μπορούν να χρησιμοποιούνται
απορρίμματα και θραύσματα της
κλάσης 8002
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7265
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8002 και 8007

Κεφάλαιο 81

(2)

(3)

Απορρίμματα και θραύσματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κασσίτερου, άλλα αντικείμενα από

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

κασσίτερο

κλάσης με το προϊόν

Άλλα κοινά μέταλλα·
κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις.
αντικείμενα από τις ύλες αυτές:
- Άλλα κοινά μέταλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατεργασμένα· Τεχνουργήματα

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

από τις ύλες αυτές

της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex Κεφάλαιο 82

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

πιρούνια, από κοινά μέταλλα· μέρη

κλάσης με το προϊόν

των ειδών αυτών από κοινά μέταλλα·
εκτός από:
8206

Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κλάσεων 8202 μέχρι 8205,

κλάσης, εκτός από εκείνες των

συσκευασμένα σε συλλογή για τη

κλάσεων 8202 έως 8205. Ωστόσο, τα

λιανική πώληση

εργαλεία των κλάσεων 8202 έως 8205
μπορούν να ενσωματώνονται στο
σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι η
συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το
15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7266
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8207

(2)

(3)

Εργαλεία εναλλασσόμενα για

Παρασκευή:

εργαλεία του χεριού, μηχανικά ή μη

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

ή για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για
κοίλανση, αποτύπωση, σφράγιση,
κατασκευή εσωτερικών και

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των

εξωτερικών σπειρωμάτων, διάτρηση,

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα και

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

διεύρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα),

του εργοστασίου του προϊόντος

στα οποία περιλαμβάνονται και οι
συρματωτήρες (φιλιέρες) για τον
εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα
από συρματωτήρα με θερμοπίεση)
των μετάλλων, καθώς και τα
εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης
8208

Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για

Παρασκευή:

μηχανές ή μηχανικές συσκευές

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8211

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

κλάσης με το προϊόν.

κλάσης με το προϊόν. Άλλα είδη
μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές
μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια,
μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και
χαρτοκόπτες).
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7267
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8214

(2)

(3)

Εργαλεία και συλλογές εργαλείων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

για την περιποίηση των χεριών ή των

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

και οι λίμες για τα νύχια) Κατασκευή

μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές

από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

από βασικά μέταλλα

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν.
8215

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

κλάσης με το προϊόν.

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές
από βασικά μέταλλα

ex Κεφάλαιο 83

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

κλάσης· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 8302

Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

παρόμοια είδη για κτίρια και

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίματος

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,

για πόρτες

μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες
ύλες της κλάσης 8302, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 8306

Αγαλματίδια και άλλα είδη

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

διακόσμησης, από κοινά μέταλλα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται οι άλλες
ύλες της κλάσης 8306, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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ή

(4)

7268
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 84

(2)

(3)

ή

(4)

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες,

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μηχανές, συσκευές και μηχανικές

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

επινοήσεις· μέρη αυτών των
μηχανών ή συσκευών· εκτός από:

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
ex 8401

Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αντιδραστήρες

κλάσης, εκτός από εκείνη του

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

προϊόντος

1

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8402

Ατμολέβητες (συσκευές για την

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

παραγωγή ατμού), άλλοι από τους

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

λέβητες για την κεντρική θέρμανση

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

που είναι κατασκευασμένοι για την

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

παραγωγή συγχρόνως θερμού νερού

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

με την ονομασία

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

«υπερθερμαινόμενου νερού»
8403 και ex 8404

- κατά την οποία η αξία όλων των

και ατμού σε χαμηλή πίεση· λέβητες

του εργοστασίου του προϊόντος

Λέβητες για την κεντρική θέρμανση,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

άλλοι από εκείνους της κλάσης 8402,

κλάσης, εκτός από εκείνες των

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και βοηθητικές εγκαταστάσεις για

κλάσεων 8403 και 8404

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

τους λέβητες κεντρικής θέρμανσης
8406

Ατμοστρόβιλοι παντός τύπου

εκ του εργοστασίου του προϊόντος
Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

1

Αυτός ο κανόνας ισχύει έως τις 31.12.2005.
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7269
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8407

8408

(2)

(3)

Κινητήρες με παλινδρομικό ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

περιστρεφόμενο έμβολο, στους

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

οποίους η ανάφλεξη γίνεται με

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες

τιμής εκ του εργοστασίου του

εκρήξεως)

προϊόντος

Εμβολοφόροι κινητήρες στους

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

οποίους η ανάφλεξη γίνεται με

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

ημιντίζελ)

τιμής εκ του εργοστασίου του

ή

(4)

προϊόντος
8409

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

προορίζονται αποκλειστικά ή κυρίως

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

για κινητήρες των κλάσεων 8407 ή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

8408

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8411

Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

προώθησης διά στροβίλου και άλλοι

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

στρόβιλοι δι’ αερίου

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
8412

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

μηχανές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 8413

Περιστρεφόμενες ογκομετρικές

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αντλίες

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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7270
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 8414

(2)

(3)

ή

(4)

Βιομηχανικοί ανεμιστήρες,

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

φυσητήρες και τα παρόμοια

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
8415

Μηχανές και συσκευές τεχνητού

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κλίματος που περιλαμβάνουν

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ανεμιστήρα με κινητήρα και

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

διατάξεις για τη μεταβολή της

τιμής εκ του εργοστασίου του

θερμοκρασίας και της υγρασίας, στις

προϊόντος

οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες
στις οποίες ο υγρομετρικός βαθμός
δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά
8418

Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές και

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

άλλο υλικό, μηχανές και συσκευές

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

για την παραγωγή του ψύχους, με
ηλεκτρικό ή άλλο εξοπλισμό.
Αντλίες θερμότητας, άλλες από τις

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των

μηχανές και συσκευές τεχνητού

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

κλίματος της κλάσης 8415

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την
αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
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7271
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 8419

(2)

(3)

ή

(4)

Μηχανήματα για βιομηχανίες ξύλου,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

χαρτοπολτού, χαρτιού και χαρτονιού

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών
της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
8420

Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κύλινδροι για τα μηχανήματα αυτά

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών
της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
8423

Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, στα

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

οποία περιλαμβάνονται και οι

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον
έλεγχο των προϊόντων που
υφίστανται επεξεργασία στα

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των

εργαστήρια, με εξαίρεση όμως τις

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

ζυγαριές με ευαισθησία σε βάρος

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

5 cg ή λιγότερο· σταθμά για κάθε

του εργοστασίου του προϊόντος

ζυγαριά
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7272
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8425 έως 8428

(2)

(3)

ή

(4)

Μηχανές και συσκευές για την

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ανύψωση, τη φόρτωση, την

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκφόρτωση και τη διακίνηση

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

φορτίων

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8431 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
8429

Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντόζες
(angledozers), ισοπεδωτήρες,
αναμοχλευτήρες (αποξέστες
δρόμων), μηχανικά φτυάρια,
εκσκαφείς, φορτωτές και φορτωτέςφτυαριστές, συμπιεστές και
οδοστρωτήρες, αυτοπροωθούμενα:
- Οδοστρωτήρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλα

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8431 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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7273
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8430

(2)

(3)

ή

(4)

Άλλα μηχανήματα για χωματισμό,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ισοπέδωση, αναμόχλευση, εκσκαφή,

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συμπίεση, εξόρυξη ή γεώτρηση, για

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

ορυκτά ή μέταλλα. πασαλομπήχτες

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

και μηχανές εκρίζωσης πασάλων·

προϊόντος, και

εκχιονιστήρες

- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8431 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

ex 8431

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

για οδοστρωτήρες

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8439

Μηχανές και συσκευές για την

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

παρασκευή του πολτού από ινώδεις

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ύλες που περιέχουν κυτταρίνη ή για

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

την κατασκευή ή την τελική

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

επεξεργασία του χαρτιού ή του
χαρτονιού

προϊόντος, και
- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών
της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7274
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8441

(2)

(3)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κατεργασία της χαρτόμαζας του

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χαρτιού ή του χαρτονιού, στις οποίες

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

περιλαμβάνονται και οι μηχανές

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

κοπής κάθε τύπου

προϊόντος, και
όλων των χρησιμοποιουμένων υλών
της ίδιας κλάσης με το προϊόν δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Εκτυπωτές, για μηχανές γραφείου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

(για παράδειγμα αυτόματες μηχανές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

επεξεργασίας δεδομένων, μηχανές

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

επεξεργασίας κειμένου, κ.λπ.)

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8444 έως 8447

Mηχανήματα των κλάσεων αυτών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

χρησιμοποιούμενα στην υφαντουργία

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 8448

Βοηθητικές μηχανές και συσκευές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

για τις μηχανές των κλάσεων 8444

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

και 8445

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8452

(4)

Παρασκευή κατά την οποία:

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία

8443

ή

Άλλες μηχανές και συσκευές για την

Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για
το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων
της κλάσης 8440· έπιπλα, βάσεις και
καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα
για ραπτομηχανές. βελόνες για
ραπτομηχανές:
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7275
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Ραπτομηχανές που βελονίζουν
αποκλειστικά στο σημείο της

Παρασκευή κατά την οποία:
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

μασουρίστας, στις οποίες η κεφαλή

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

ζυγίζει το ανώτερο 16 kg χωρίς

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

κινητήρα ή 17 kg με κινητήρα

προϊόντος
- η αξία των μη καταγόμενων υλών
που χρησιμοποιούνται για τη
συναρμολόγηση της κεφαλής (χωρίς
κινητήρα) δεν πρέπει να υπερβαίνει
την αξία των αντίστοιχων
καταγόμενων υλών και
- οι μηχανισμοί τάνυσης του νήματος,
αγκιστροβελόνας και ζιγκ-ζαγκ είναι
ήδη καταγόμενα προϊόντα

- Άλλα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8456 έως 8466

Eργαλειομηχανές και μηχανήματα,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

καθώς και τα εξαρτήματά τους, των

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

κλάσεων 8456 έως 8466

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8469 έως 8472

Μηχανές και συσκευές γραφείου

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

(π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

μηχανές, μηχανές αυτόματης

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

επεξεργασίας δεδομένων,

τιμής εκ του εργοστασίου του

φωτοαντιγραφικές μηχανές,

προϊόντος

συρραπτικές μηχανές)
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ή

(4)

7276
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8480

(2)

(3)

Πλαίσια χυτηρίου· βάσεις για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

μήτρες· Μοντέλα για μήτρες.

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

Μήτρες για μέταλλα (άλλες από τις

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά

τιμής εκ του εργοστασίου του

καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές ύλες,

προϊόντος

ή

(4)

το καουτσούκ ή τις πλαστικές ύλες
8482

Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
8484

Μεταλλοπλαστικές συναρμογές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

(φλάντζες). Συλλογές ή συνδυασμοί

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

συναρμογών διαφόρων συνθέσεων

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

που παρουσιάζονται σε σακουλάκια,

τιμής εκ του εργοστασίου του

φακέλους ή ανάλογες συσκευασίες·

προϊόντος

μηχανικές στεγανοποιητικές
συναρμογές

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 110

7277
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 8486

(2)

(3)

- Εργαλειομηχανές για την

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατεργασία κάθε είδους υλικού με

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αφαίρεση με λέιζερ (laser) ή άλλη

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

δέσμη φωτός ή φωτονίων, με

τιμής εκ του εργοστασίου του

υπερήχους, με ηλεκτροδιάβρωση, με

προϊόντος

ηλεκτροχημικές μεθόδους, με δέσμες
ηλεκτρονίων, με ιοντικές δέσμες ή με
εκτόξευση πλάσματος και τα
εξαρτήματά και τα παρελκόμενά
τους.
- Εργαλειομηχανές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι πρέσες) για
την κατεργασία μετάλλων με κάμψη,
δίπλωση, ίσιωμα, πλάνισμα, τα
εξαρτήματά και τα παρελκόμενά
τους.
- Εργαλειομηχανές για την
κατεργασία πέτρας, κεραμικών,
σκυροδέματος, αμιαντοτσιμέντου ή
παρόμοιων ορυκτών υλών ή για την
κατεργασία σε ψυχρή κατάσταση
γυαλιού, τα εξαρτήματά και τα
παρελκόμενά τους
- Όργανα και συσκευές χάραξης που
αποτελούν συσκευές δημιουργίας
προτύπων για την παραγωγή μασκών
συσκευές δημιουργίας προτύπων για
την παραγωγή μασκών ή δικτύων
από υποστρώματα επικαλυμμένα με
φωτοευαίσθητη ρητίνη· μέρη και
εξαρτήματα
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ή

(4)

7278
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- Μήτρες, για χύτευση με έγχυση ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

συμπίεση

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ή

(4)

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
- Άλλες μηχανές και συσκευές για

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

την ανύψωση, τη φόρτωση, την

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκφόρτωση και τη διακίνηση

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

φορτίων

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8431 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
8487

Μέρη μηχανών ή συσκευών, που δεν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατονομάζονται ούτε

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

περιλαμβάνονται αλλού στο

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

κεφάλαιο αυτό και δεν έχουν

τιμής εκ του εργοστασίου του

ηλεκτρικές συνδέσεις, μέρη με

προϊόντος

ηλεκτρική μόνωση, διατάξεις
πηνίων, επαφές, ούτε άλλα
ηλεκτρικά χαρακτηριστικά
ex Κεφάλαιο 85

Μηχανές, συσκευές και υλικά

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ηλεκτρικά και τα μέρη τους·

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

του ήχου, συσκευές εγγραφής ή

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

αναπαραγωγής των εικόνων και του

- κατά την οποία η αξία όλων των

ήχου για την τηλεόραση, και μέρη

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

και εξαρτήματα των συσκευών

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

αυτών· εκτός από:

του εργοστασίου του προϊόντος
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7279
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8501

(2)

(3)

ή

(4)

Ηλεκτροκινητήρες και

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συγκροτήματα παραγωγής

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

ηλεκτρικού ρεύματος

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8503 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
8502

Συγκροτήματα παραγωγής

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ηλεκτρικού ρεύματος και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

μετατροπείς στρεφόμενοι ηλεκτρικοί

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών των κλάσεων 8501 και 8503
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ex 8504

Μηχανές παροχής ενέργειας του

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

είδους που χρησιμοποιείται και στις

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αυτόματες μηχανές επεξεργασίας

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

δεδομένων

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7280
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 8517

(2)

(3)

ή

(4)

Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

δεδομένων, στις οποίες

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

περιλαμβάνονται οι συσκευές για την

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

επικοινωνία σε καλωδιακό ή

προϊόντος, και

ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή

η αξία όλων των χρησιμοποιουμένων

δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από

μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να

τις συσκευές εκπομπής ή λήψης των

υπερβαίνει την αξία όλων των

κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 8528

χρησιμοποιουμένων καταγόμενων
υλών

ex 8518

Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

τους, μεγάφωνα, έστω και

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

προσαρμοσμένα σε πλαίσια,

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

συχνότητας. ηλεκτρικές συσκευές για
την ενίσχυση του ήχου

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών

8519

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

του ήχου

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
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7281
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8521

(2)

(3)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

βιντεοφωνικές, έστω και με

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνικών

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

σημάτων

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ή κυρίως με τις συσκευές των

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

κλάσεων 8519 μέχρι 8521

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8523

(4)

Παρασκευή κατά την οποία:

προϊόντος, και

8522

ή

Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής

- Μη εγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

μη διαγραφόμενες διατάξεις με

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ημιαγωγό και άλλα μέσα για την

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες

τιμής εκ του εργοστασίου του

εγγραφές, με εξαίρεση τα προϊόντα

προϊόντος

του κεφαλαίου 37·
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7282
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

- Προεγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μη διαγραφόμενες διατάξεις με

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ημιαγωγό και άλλα μέσα για την

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

εγγραφές, με εξαίρεση τα προϊόντα

προϊόντος, και

του κεφαλαίου 37

- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των υλών της κλάσης 8523 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

- Μήτρες και εκμαγεία για την

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κατασκευή δίσκων, με εξαίρεση τα

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

προϊόντα του κεφαλαίου 37.

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- εντός του παραπάνω ορίου, η αξία
όλων των υλών της κλάσης 8523 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10% της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
- Κάρτες ενεργοποίησης εκ του

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

σύνεγγυς και «έξυπνες» κάρτες με

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

δύο ή περισσότερα ηλεκτρονικά
ολοκληρωμένα κυκλώματα

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

- «έξυπνες κάρτες» με ένα

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ηλεκτρονικό ολοκληρωμένο

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κύκλωμα

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών των κλάσεων 8541 και 8542
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ή
Η εργασία της διάχυσης, όπου
ολοκληρωμένα κυκλώματα
σχηματίζονται σε υπόστρωμα
ημιαγωγού, με την επιλεκτική
εισαγωγή κατάλληλου δότη υλικού,
είτε είναι συναρμολογημένα είτε όχι, ή
ελεγμένα, σε χώρα άλλη από τις
αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4

8525

Συσκευές εκπομπής για τη

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και με ενσωματωμένη συσκευή

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

λήψης ή συσκευή εγγραφής ή

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές

προϊόντος, και

λήψης εικόνων για την τηλεόραση,

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και

μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να

βιντεοκάμερες

υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8526

(2)

(3)

ή

(4)

Συσκευές ραδιοανίχνευσης και

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

ραδιοτηλεχειρισμού

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
8527

Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

περίβλημα, με συσκευή εγγραφής ή

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

αναπαραγωγής του ήχου ή

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ωρολογιακή συσκευή

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών

8528

Οθόνες και προβολείς, που δεν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

φέρουν τηλεοπτικούς δέκτες και δεν

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

χρησιμοποιούνται κυρίως σε

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

αυτόματα συστήματα επεξεργασίας

τιμής εκ του εργοστασίου του

δεδομένων της κλάσης 8471

προϊόντος
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

- Οι οθόνες απεικόνισης και οι

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

συσκευές βιντεοπροβολής, που δεν

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης·

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

δέκτες τηλεόρασης με

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό

προϊόντος, και

δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας,

μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να

οθόνες απεικόνισης (βίντεο μόνιτορ)

υπερβαίνει την αξία όλων των

και συσκευές βιντεοπροβολής

χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών

8529

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια
για τις συσκευές των κλάσεων 8525
μέχρι 8528:
-Που αναγνωρίζονται ότι

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

για τις συσκευές εγγραφής ή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

αναπαραγωγής βιντεοφωνικές

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Κατάλληλες για αποκλειστική ή

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κύρια χρήση με οθόνες απεικόνισης

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και συσκευές βιντεοπροβολής, που

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

δεν ενσωματώνουν δέκτες

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

τηλεόρασης ή του τύπου που

κατά την οποία η αξία όλων των

χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

κυρίως σε σύστημα αυτόματης

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του

επεξεργασίας δεδομένων της κλάσης

εργοστασίου του προϊόντος

8471
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-Άλλα

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
8535

Συσκευές και διατάξεις για τη

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

διακοπή, κατανομή, προστασία,

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

διακλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

των ηλεκτρικών κυκλωμάτων για

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

τάση που υπερβαίνει τα 1.000 V

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8538 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

8536

- Ηλεκτρικές συσκευές για διακοπή ή

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ή για την πραγματοποίηση

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

συνδέσεων προς ή εντός ηλεκτρικών

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

κυκλωμάτων για τάσεις που δεν

προϊόντος, και

υπερβαίνουν τα 1000 V.

- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 8538 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

ή

(4)

Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, δέσμες ή
καλώδια οπτικών ινών
-- από πλαστική ύλη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

-- από κεραμικό

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

-- από χαλκό

Παρασκευή:
- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,
εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

8537

Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αναλόγια, κιβώτια (στα οποία

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

περιλαμβάνονται και τα ερμάρια για

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

αριθμητικούς χειρισμούς) και άλλες

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

βάσεις που φέρουν πολλές συσκευές
των κλάσεων 8535 ή 8536, για τον

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των

έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος,

υλών της κλάσης 8538 που

στα οποία περιλαμβάνονται και

χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να

εκείνα που φέρουν ενσωματωμένα

υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του

όργανα ή συσκευές του

εργοστασίου του προϊόντος

κεφαλαίου 90, καθώς επίσης και
συσκευές ψηφιακού ελέγχου εκτός
από τις συσκευές μεταγωγής της
κλάσης 8517
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Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 8541

(2)

(3)

ή

(4)

Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό,

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτός από τις πλάκες που δεν έχουν
κοπεί ακόμη σε πλίνθους (chip)

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
ex 8542

Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα
κυκλώματα
- Μονολιθικά ολοκληρωμένα
κυκλώματα

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών των κλάσεων 8541 και 8542
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ή
Η εργασία της διάχυσης, όπου
ολοκληρωμένα κυκλώματα
σχηματίζονται σε υπόστρωμα
ημιαγωγού, με την επιλεκτική
εισαγωγή κατάλληλου δότη υλικού,
είτε είναι συναρμολογημένα είτε όχι, ή
ελεγμένα, σε χώρα άλλη από τις
αναφερόμενες στα άρθρα 3 και 4

EU/UA/P1/Παράρτημα ΙΙ/el 122

7289
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- πολυπλινθιακά κυκλώματα που
αποτελούν μέρη μηχανών ή

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

συσκευών που δεν κατονομάζονται

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο

τιμής εκ του εργοστασίου του

παρόν κεφάλαιο

προϊόντος

- άλλα

8544

ή

(4)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

Παρασκευή κατά την οποία:
–

η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει
το 40% της τιμής εκ του
εργοστασίου του
προϊόντος, και

–

κατά την οποία η αξία
όλων των υλών των
κλάσεων 8541 και 8542
που χρησιμοποιούνται δεν
πρέπει να υπερβαίνει το
10% της τιμής εκ του
εργοστασίου του
προϊόντος

Σύρματα, καλώδια (στα οποία

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

καλώδια) και άλλοι αγωγοί με

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

ηλεκτρική μόνωση (έστω και

τιμής εκ του εργοστασίου του

βερνικωμένα ή ανοδικώς

προϊόντος

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
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Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων
των χρησιμοποιούμενων υλών δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

7290
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8545

(2)

(3)

Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

από άνθρακα, άνθρακες για

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

λαμπτήρες ή ηλεκτρικές στήλες και

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

άλλα είδη από γραφίτη ή άλλο

τιμής εκ του εργοστασίου του

άνθρακα, με ή χωρίς μέταλλο, για

προϊόντος

ηλεκτρικές χρήσεις
8546

Μονωτήρες από κάθε ύλη για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ηλεκτρική χρήση

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8547

Τεμάχια μονωτικά, που

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

αποτελούνται στο σύνολό τους από

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

μονωτικές ύλες ή που περιλαμβάνουν

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

απλά μεταλλικά τεμάχια

τιμής εκ του εργοστασίου του

συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές

προϊόντος

υποδοχές) συναρμολογημένα στη
μάζα, για μηχανές, συσκευές ή
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλα από
τους μονωτήρες της κλάσης 8546.
Μονωτικοί σωλήνες και τα
συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά
μέταλλα, που έχουν μονωθεί
εσωτερικά
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ή

(4)

7291
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8548

(2)

(3)

- Απορρίμματα και υπολείμματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

στηλών, συστοιχιών στηλών και

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ηλεκτρικών συσσωρευτών·

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

χρησιμοποιημένες στήλες και

τιμής εκ του εργοστασίου του

συστοιχίες στηλών και

προϊόντος

ή

(4)

χρησιμοποιημένοι ηλεκτρικοί
συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη
μηχανών ή συσκευών που δεν
κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται
αλλού στο παρόν κεφάλαιο
- Ηλεκτρονικές

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μικροσυναρμολογήσεις

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
-

κατά την οποία η αξία όλων

των υλών των κλάσεων 8541 και 8542
που χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος
ex Κεφάλαιο 86

Οχήματα και υλικό για

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

σιδηροδρομικές ή παρόμοιες

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

γραμμές και τα μέρη τους. Μόνιμο

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

υλικό σιδηροδρομικών ή παρόμοιων

τιμής εκ του εργοστασίου του

γραμμών και τα μέρη του.

προϊόντος

Μηχανικές συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι
ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης
για τις γραμμές συγκοινωνιών· εκτός
από:
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7292
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8608

(2)

(3)

ή

(4)

Μόνιμο υλικό σιδηροδρομικών ή

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

παρόμοιων γραμμών. Μηχανικές

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συσκευές (στις οποίες
περιλαμβάνονται και οι
ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης,

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των

ασφαλείας, ελέγχου ή χειρισμού για

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

σιδηροδρομικές ή παρόμοιες

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

γραμμές, οδικές ή ποτάμιες, χώρους

του εργοστασίου του προϊόντος

ή πάρκα στάθμευσης, λιμενικές
εγκαταστάσεις ή αεροδρόμια. Τα
μέρη τους
ex Κεφάλαιο 87

Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ποδήλατα και άλλα οχήματα για

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

χερσαίες μεταφορές· εκτός από:

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

8709

Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ανύψωσης, των τύπων που

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

χρησιμοποιούνται μέσα στα

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

αεροδρόμια για τη μεταφορά των

- κατά την οποία η αξία όλων των

εμπορευμάτων σε μικρές αποστάσεις,

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

οχήματα ελκυστήρες των τύπων που

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

χρησιμοποιούνται στους

του εργοστασίου του προϊόντος

σιδηροδρομικούς σταθμούς· τα μέρη
τους
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7293
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8710

(2)

(3)

ή

(4)

Άρματα και θωρακισμένα

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

αυτοκίνητα μάχης, με ή χωρίς τον

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

οπλισμό τους, και τα μέρη τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
8711

Μοτοσικλέτες (στις οποίες
περιλαμβάνονται και τα
μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με
βοηθητικό κινητήρα, με ή χωρίς
πλάγιο κιβώτιο, πλάγια κιβώτια:
- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο
κινητήρα, με κυλινδρισμό:
-- Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
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7294
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

-- Που υπερβαίνει τα 50 cm3

ή

(4)

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
- Άλλη

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
ex 8712

Δίτροχα ποδήλατα χωρίς ρουλεμάν

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

με μπίλιες

κλάσης εκτός από εκείνες της

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης 8714

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8715

Αμαξάκια για τη μεταφορά παιδιών

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

(λαντό-πουσέτες) και παρόμοια

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

οχήματα και τα μέρη τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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7295
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
8716

(2)

(3)

ή

(4)

Ρυμουλκούμενα και

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ημιρυμουλκούμενα για κάθε είδους

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

οχήματα. άλλα μη αυτοκινούμενα
οχήματα· Τα μέρη τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
ex Κεφάλαιο 88

Αερόπλοια ή διαστημόπλοια, και

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μέρη αυτών· εκτός από:

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8804

Στροφόπτωτα (rοtοchutes)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών της κλάσης 8804

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8805

Συσκευές και διατάξεις για την

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

εκτόξευση αεροσκαφών, συσκευές

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και διατάξεις για την προσνείωση

κλάσης με το προϊόν

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

αεροσκαφών επί καταστρώματος και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

παρόμοιες συσκευές και διατάξεις,
συσκευές εδάφους για την
εκπαίδευση στην πτήση, τα μέρη
τους
Κεφάλαιο 89

Πλοία, σκάφη και πλωτές

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

κατασκευές

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, δεν

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

μπορούν να χρησιμοποιούνται κύτη

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

της κλάσης 8906
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7296
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 90

(2)

(3)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

φωτογραφίας ή κινηματογραφίας,

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

όργανα και συσκευές
ιατροχειρουργικής. τα μέρη και
εξαρτήματά τους· εκτός από:

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες άλλα

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

από εκείνα της κλάσης 8544. Ύλες

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

πόλωσης σε φύλλα ή πλάκες, Φακοί

τιμής εκ του εργοστασίου του

(στους οποίους περιλαμβάνονται και

προϊόντος

οι φακοί επαφής), πρίσματα,
καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής
από κάθε ύλη, μη συναρμολογημένα,
άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν
είναι οπτικά κατεργασμένο
9002

Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

συναρμολογημένα, για όργανα ή

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

συσκευές, άλλα από εκείνα από

τιμής εκ του εργοστασίου του

γυαλί, που δεν είναι κατεργασμένα

προϊόντος

οπτικά
9004

(4)

Παρασκευή:

μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας·

9001

ή

Όργανα και συσκευές οπτικής,

Ματογυάλια (διορθωτικά,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

προστατευτικά ή άλλα) και παρόμοια

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

είδη

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40% της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7297
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex 9005

(2)

(3)

ή

(4)

Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία,

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο,

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

τηλεσκόπια οπτικά και οι βάσεις τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40% της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την
αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
ex 9006

Φωτογραφικές μηχανές. με

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

λαμπτήρες και σωλήνες, για την

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας)
κατά τη φωτογράφηση εκτός από
τους λαμπτήρες και σωλήνες που
λειτουργούν με ηλεκτρική ανάφλεξη

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την
αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
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7298
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9007

(2)

(3)

ή

(4)

Κινηματογραφικές μηχανές λήψης

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

και προβολής, έστω και με

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

ενσωματωμένες συσκευές εγγραφής
ή αναπαραγωγής του ήχου

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την
αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών
9011

Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

για τη φωτομικρογραφία, την
κινηματοφωτομικρογραφία ή τη
μικροπροβολή

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν,

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος, και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιουμένων μη καταγόμενων
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει την
αξία όλων των χρησιμοποιουμένων
καταγόμενων υλών

ex 9014

Άλλα όργανα και συσκευές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ναυσιπλοΐας

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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7299
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9015

(2)

(3)

Όργανα και συσκευές γεωδαισίας,

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

τοπογραφίας χωρομετρίας,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

χωροστάθμισης, εικονομετρίας,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

υδρογραφίας, ωκεανογραφίας,

τιμής εκ του εργοστασίου του

υδρολογίας, μετεωρολογίας ή

προϊόντος

γεωφυσικής, με εξαίρεση τις πυξίδες,
τηλέμετρα
9016

Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

χωρίς σταθμά

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

9017

Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

υπολογισμού (π.χ. μηχανές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

σχεδίασης, παντογράφοι,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

μοιρογνωμόνια, θήκες μαθηματικών

τιμής εκ του εργοστασίου του

εργαλείων, λογαριθμικοί κανόνες και

προϊόντος

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
9018

Όργανα και συσκευές για την
ιατρική, τη χειρουργική, την
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική, στα
οποία περιλαμβάνονται και οι
συσκευές σπινθηρογραφήματος και
άλλες συσκευές ηλεκτροθεραπείας,
καθώς και οι συσκευές για διάφορες
οπτικές δοκιμασίες:
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ή

(4)

7300
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)

(2)

(3)

- -Οδοντιατρικά καθίσματα με

ή

(4)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ενσωματωμένες οδοντιατρικές

κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συσκευές ή πτυελοδοχεία

υλών της κλάσης 9018

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- Άλλη

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
9019

Συσκευές μηχανοθεραπείας·

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

συσκευές μάλαξης (μασάζ)·

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συσκευές ψυχοτεχνικής· συσκευές

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας,

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου

- κατά την οποία η αξία όλων των

και φαρμάκων, αναπνευστικές

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

συσκευές για την τεχνητή αναπνοή

να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ

και άλλες συσκευές για

του εργοστασίου του προϊόντος

αναπνευστική θεραπεία
9020

‘Άλλες αναπνευστικές συσκευές και

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

προσωπίδες κατά των αερίων, με

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εξαίρεση τις προστατευτικές

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 25 % της τιμής

προσωπίδες που δεν φέρουν

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

μηχανισμό και κινητό στοιχείο
φιλτραρίσματος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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7301
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9024

(2)

(3)

Μηχανές και συσκευές για δοκιμές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

σκληρότητας, εφελκυσμού,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

συμπίεσης, ελαστικότητας ή άλλων

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών

τιμής εκ του εργοστασίου του

(π.χ. μετάλλων, ξύλου, υφαντικών

προϊόντος

υλών, χαρτιού, πλαστικών υλών)
9025

Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

είδους και παρόμοια όργανα που

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμετρα,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

βαρόμετρα, υγρόμετρα και

τιμής εκ του εργοστασίου του

ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι

προϊόντος

τα αποτελέσματα της μέτρησης, έστω
και συνδυασμένα μεταξύ τους
9026

Όργανα και συσκευές για τη μέτρηση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

ή τον έλεγχο της παροχής, της

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

στάθμης, της πίεσης ή των άλλων

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

μεταβλητών χαρακτηριστικών των

τιμής εκ του εργοστασίου του

υγρών ή των αερίων (π.χ. μετρητές

προϊόντος

παροχής, δείκτες στάθμης,
μανόμετρα, μετρητές θερμότητας),
με εξαίρεση τα όργανα και συσκευές
των κλάσεων 9014, 9015, 9028
ή 9032
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ή

(4)

7302
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9027

(2)

(3)

Όργανα και συσκευές για αναλύσεις

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

φυσικές ή χημικές (π.χ.

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

πολωσίμετρα, διαθλασίμετρα,

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

φασματόμετρα, αναλυτές αερίων ή

τιμής εκ του εργοστασίου του

καπνών). Όργανα και συσκευές για

προϊόντος

ή

(4)

δοκιμές του ιξώδους, του πορώδους,
της διαστολής, της επιφανειακής
τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις
θερμίδων, ακουστικής ή έντασης
φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται
και οι μετρητές του χρόνου της
στάσης για φωτογράφηση).
Μικροτόμοι
9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή
ηλεκτρισμού, στους οποίους
περιλαμβάνονται και οι μετρητές για
τη μέτρηση άλλων μετρητών:
- Μέρη και εξαρτήματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλη

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
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7303
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9029

(2)

(3)

(π.χ. μετρητές στροφών, μετρητές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

παραγωγής, ταξίμετρα, μετρητές

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

αθροίσεως του διαστήματος που έχει

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

διανυθεί, βηματόμετρα). Συσκευές

τιμής εκ του εργοστασίου του

ένδειξης της ταχύτητας και

προϊόντος

ταχύμετρα, άλλα από εκείνα των
κλάσεων 9014 ή 9015.
Στροβοσκόπια
9030

Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

και άλλα όργανα και συσκευές για τη

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

μέτρηση ή τον έλεγχο των

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

ηλεκτρικών μεγεθών. Όργανα και

τιμής εκ του εργοστασίου του

συσκευές για τη μέτρηση ή

προϊόντος

ανίχνευση των ακτινοβολιών άλφα,
βήτα, γάμμα, Χ και των κοσμικών ή
άλλων ακτινοβολιών ιονισμού
9031

Όργανα, συσκευές και μηχανήματα

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

μέτρησης ή ελέγχου, που δεν

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

κατονομάζονται ούτε

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

περιλαμβάνονται αλλού στο

τιμής εκ του εργοστασίου του

κεφάλαιο αυτό· προβολείς πλάγιας

προϊόντος

όψης (προφίλ)
9032

Όργανα και συσκευές για την

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτόματο

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

έλεγχο

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

9033

Μέρη και εξαρτήματα που δεν

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

κατονομάζονται ούτε

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

περιλαμβάνονται αλλού στο

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

κεφάλαιο αυτό, για μηχανές,

τιμής εκ του εργοστασίου του

συσκευές, όργανα ή είδη του

προϊόντος

κεφαλαίου 90
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ή

(4)

7304
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 91

(2)

(3)

Ωρολόγια τοίχου και χειρός και μέρη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

αυτών· εκτός από:

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

ή

(4)

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
9105

Άλλα ρολόγια

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
9109

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλήρεις

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

και συναρμολογημένοι, άλλοι από

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

εκείνους για ρολόγια τσέπης ή χεριού

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

προϊόντος, και
- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων
μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να
υπερβαίνει την αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων καταγόμενων
υλών
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7305
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9110

(2)

(3)

ή

(4)

Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλήρεις,

Παρασκευή κατά την οποία:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

μη συναρμολογημένοι ή μερικώς

- η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

συναρμολογημένοι (σετ

υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

μηχανισμών). Μη πλήρεις

% της τιμής εκ του εργοστασίου του

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ωρολογιακοί μηχανισμοί,

προϊόντος, και

συναρμολογημένοι. Ημιτελείς
μηχανισμοί ωρολογοποιίας

- κατά την οποία η αξία όλων των
υλών της κλάσης 9114 που
χρησιμοποιούνται δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος

9111

Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέπης

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ή χεριού των κλάσεων 9101 ή 9102

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

και τα μέρη τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
9112

Πλαίσια και θαλαμίσκοι

Παρασκευή:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ωρολογιακών συσκευών και τα μέρη

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

τους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής

με το προϊόν και

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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7306
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9113

(2)

(3)

Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών και
τα μέρη τους:
- Από κοινά μέταλλα, έστω και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα, ή

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

από μέταλλα επιστρωμένα με

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της

πολύτιμα μέταλλα

τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

- Άλλη

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κεφάλαιο 92

Μουσικά όργανα· μέρη και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

εξαρτήματα των οργάνων αυτών

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

Κεφάλαιο 93

Όπλα και πυρομαχικά· μέρη και

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

εξαρτήματα

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος
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ή

(4)

7307
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 94

(2)

(3)

ή

(4)

Έπιπλα, Έπιπλα, έπιπλα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ιατροχειρουργικά· είδη

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

κλινοστρωμνής και παρόμοια·

κλάσης με το προϊόν

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

συσκευές φωτισμού που δεν

εκ του εργοστασίου του προϊόντος

κατονομάζονται ή δεν
περιλαμβάνονται αλλού· λάμπεςρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια
είδη· προκατασκευασμένα κτίρια·
εκτός από:
ex 9401 και

Έπιπλα από κοινά μέταλλα, που

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων

ex 9403

περιλαμβάνουν μη παραγεμισμένα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

των χρησιμοποιούμενων υλών δεν

τμήματα βαμβακερού υφάσματος με

κλάσης με το προϊόν

πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής

βάρος 300 g/m2 ή λιγότερο

εκ του εργοστασίου του προϊόντος
ή
Κατασκευή από βαμβακερό ύφασμα
ήδη σχηματοποιημένο και έτοιμο για
χρήση σε έπιπλα των κλάσεων 9401 ή
9403, υπό την προϋπόθεση ότι:
- η αξία του υφάσματος δεν υπερβαίνει
το 25 % της τιμής εκ του
εργοστασίου του προϊόντος, και
- όλες οι άλλες χρησιμοποιούμενες
ύλες είναι ήδη καταγωγής και
υπάγονται σε κλάση άλλη από την
9401 ή την 9403
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7308
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9405

(2)

(3)

Συσκευές φωτισμού (στις οποίες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

περιλαμβάνονται και οι προβολείς)

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

και τα μέρη τους, που δεν

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

κατονομάζονται ούτε

τιμής εκ του εργοστασίου του

περιλαμβάνονται αλλού, Λάμπες,

προϊόντος

ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτεινές
ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια
είδη, που διαθέτουν μόνιμη πηγή
φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν
κατονομάζονται ούτε
περιλαμβάνονται αλλού
9406

Προκατασκευές

Κατασκευή κατά την οποία η αξία
όλων των χρησιμοποιούμενων υλών
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της
τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex Κεφάλαιο 95

Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. τα

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

μέρη και εξαρτήματά τους,· εκτός

κλάσης με το προϊόν

από:
ex 9503

Άλλα παιχνίδια για παιδιά.

Παρασκευή:

Μικροκατασκευές και παρόμοια είδη

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι.
Παιχνίδια-αινίγματα (puzzles) κάθε
είδους

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης
με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος

ex 9506

Ράβδοι του γκολφ και μέρη αυτών

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο,
μπορούν να χρησιμοποιούνται
ημικατεργασμένα τεμάχια για την
κατασκευή κεφαλών ράβδων του
γκολφ
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ή

(4)

7309
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
ex Κεφάλαιο 96

(2)

(3)

Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε
κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν

ex 9601 και

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή

Κατασκευή από «κατεργασμένες» ύλες

ex 9602

ορυκτές λαξεύσιμες ύλες

της ίδιας κλάσης με το προϊόν

ex 9603

Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση

Κατασκευή κατά την οποία η αξία

τις τσαλόσκουπες και τα παρόμοια,

όλων των χρησιμοποιούμενων υλών

καθώς και τις βούρτσες από τρίχωμα

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της

κουναβιού, σκίουρου), χειροκίνητες

τιμής εκ του εργοστασίου του

μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς

προϊόντος

κινητήρα. Βύσματα και κύλινδροι για
βαφή, καθαριστήρες υγρών
επιφανειών από καουτσούκ ή από
ανάλογες εύκαμπτες ύλες
9605

Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ)

ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το

πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που

καθάρισμα των υποδημάτων ή

θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν

ενδυμάτων

συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο.
Ωστόσο, μπορούν να περιλαμβάνονται
και μη καταγόμενα είδη, υπό την
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 15% της
τιμής εκ του εργοστασίου του συνόλου

9606

Κουμπιά και κουμπιά-σούστες.

Παρασκευή:

Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

για κουμπιά ή κουμπιά-σούστες.

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

Ημιτελή κουμπιά

με το προϊόν και
- κατά την οποία η αξία όλων των
χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ
του εργοστασίου του προϊόντος
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ή

(4)

7310
Κλάση ΕΣ

Περιγραφή του προϊόντος

Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών, η οποία προσδίδει τον
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος

(1)
9608

(2)

(3)

Στυλογράφοι και μολύβια με

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

σφαιρίδια (μπίλια)· στυλογράφοι και

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας

μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα ή με

κλάσης με το προϊόν. Ωστόσο, μπορεί

άλλες πορώδεις μύτες· στυλογράφοι

να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες

με πένα και άλλοι στυλογράφοι·

που υπάγονται στην ίδια κλάση με

μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα·

εκείνη του προϊόντος

μεταλλικές αιχμές για αντίγραφα·
μηχανικά μoλύβια. κονδυλοφόροι,
θήκες για μολύβια και παρόμοια
είδη· μέρη (στα οποία
περιλαμβάνονται και τα καλύμματα
που προφυλάσσουν τις μύτες και τα
άγκιστρα συγκράτησης) των ειδών
αυτών, με εξαίρεση εκείνα της
κλάσης 9609
9612

Μελανοταινίες για γραφομηχανές και

Παρασκευή:

παρόμοιες μελανοταινίες,

- από ύλες οποιασδήποτε κλάσης,

εμποτισμένες με μελάνη ή αλλιώς

εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης

παρασκευασμένες για να αφήνουν

με το προϊόν και

αποτυπώματα, έστω και τυλιγμένες

ex 9613

- κατά την οποία η αξία όλων των

σε πηνία ή κασέτες· ταμπόν μελάνης,

χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει

έστω και εμποτισμένα, με ή χωρίς

να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ

κουτί

του εργοστασίου του προϊόντος

Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική

Παρασκευή κατά την οποία η αξία των

ανάφλεξη

χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης
9613 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 %
της τιμής εκ του εργοστασίου του
προϊόντος

ex 9614
Κεφάλαιο 97

Πίπες για καπνό και κεφαλές για

Κατασκευή από ημικατεργασμένα

πίπες

τεμάχια

Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε

αρχαιοτήτων

κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας
κλάσης με το προϊόν
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7311

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ EUR.1
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ EUR.1
Οδηγίες εκτύπωσης

1.

Οι διαστάσεις του εντύπου είναι 210 Χ 297 mm· το μήκος του επιτρέπεται να είναι το πολύ

μικρότερο κατά 5 mm ή μεγαλύτερο κατά 8 mm. Το χαρτί που χρησιμοποιείται πρέπει είναι λευκό,
χωρίς μηχανικούς πολτούς, με κόλλα γραφής και ζυγίζει τουλάχιστον 25 γραμμάρια ανά
τετραγωνικό μέτρο. Φέρει τυπωμένη διαγράμμιση πράσινου χρώματος, η οποία καθιστά εμφανή
στον οφθαλμό κάθε παραποίηση με μηχανικά ή χημικά μέσα.

2.

Οι αρμόδιες αρχές των συμβαλλόμενων μερών μπορούν να διατηρούν το δικαίωμα

εκτύπωσης των εντύπων των πιστοποιητικών ή να την εμπιστεύονται σε τυπογραφεία που έχουν
εγκρίνει. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, κάθε έντυπο πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά της εν
λόγω έγκρισης. Κάθε έντυπο πιστοποιητικού πρέπει να φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του
τυπογράφου ή σήμα που επιτρέπει την εξακρίβωση της ταυτότητάς του. Επίσης, το έντυπο φέρει
αύξοντα αριθμό, τυπωμένο ή όχι, με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί.
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7312

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
1.

Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

EUR.1

αριθ.

A 000.000

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψης πριν από τη
συμπλήρωση του εντύπου.
2. Πιστοποιητικό χρησιμοποιούμενο στις προτιμησιακές
συναλλαγές μεταξύ
.......................................................................................
3.

Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

και

(προαιρετική μνεία)
.......................................................................................
(να αναγραφούν οι ενδιαφερόμενες χώρες, ομάδες χωρών ή εδάφη)

4.

Χώρα, ομάδα χωρών ή

5.

έδαφος, από όπου τα

Χώρα, ομάδα χωρών ή
έδαφος προορισμού

προϊόντα θεωρούνται ως
καταγόμενα

6.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά (προαιρετικό)

8.

Αριθμός είδους· σήματα και αριθμοί· αριθμός και είδος πακέτων1·
περιγραφή των εμπορευμάτων

7.

Παρατηρήσεις
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9.

Μεικτή μάζα
(kg) ή άλλη
μονάδα
μέτρησης
(λίτρα, m3,
κ.λπ.)

10. Τιμολόγια
(προαιρετική)

7313
11. ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ

12. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Πιστοποίηση της ακρίβειας της δήλωσης

Ο υπογεγραμμένος δηλώνω ότι τα ανωτέρω

2

περιγραφόμενα εμπορεύματα πληρούν τους

Έγγραφο εξαγωγής

Έντυπο.................................. αριθ. …. …...

απαιτούμενους όρους για την έκδοση του παρόντος

Της … … … … … … … … … … … … … … ….

πιστοποιητικού.

Τελωνείο................................. … …
Χώρα ή έδαφος έκδοσης...................... Σφραγίδα
Τόπος και ημερομηνία …........................

...................................................................
...................................................................
Τόπος και ημερομηνία … … … … …......................
...................................................................
……............................................................

..........................................................................

(Υπογραφή)

1.
2.

(Υπογραφή)

Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα αναφέρεται ο αριθμός των αντικειμένων ή τίθεται η μνεία
«χύδην» κατά περίπτωση.
Να συμπληρωθεί μόνο όταν το απαιτούν οι κανόνες της χώρας ή του εδάφους εξαγωγής.
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13. ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ, προς:

14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ο έλεγχος που διενεργήθηκε επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι
το παρόν πιστοποιητικό1

 εξεδόθη πράγματι από το αναφερόμενο τελωνείο
και τα στοιχεία που περιλαμβάνει είναι ακριβή

 δεν ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες προϋποθέσεις
γνησιότητας
και ακρίβειας των στοιχείων (βλέπε συνημμένες στο
παρόν παρατηρήσεις).

Ζητείται ο έλεγχος της γνησιότητας και της ακρίβειας του
παρόντος πιστοποιητικού.

...............................................…………….................................
.........................................………………………………..
(Τόπος και ημερομηνία)
(Τόπος και ημερομηνία)

Σφραγίδα
Σφραγίδα

.....................................................……
.....................................................…
(Υπογραφή)
(Υπογραφή)
_____________
(*) Σημειώστε X στο ενδεδειγμένο τετραγωνίδιο.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1.

Το πιστοποιητικό δεν πρέπει να περιέχει διαγραφές ή προσθήκες λέξεων. Τυχόν τροποποιήσεις πρέπει να
γίνονται με διαγραφή των εσφαλμένων ενδείξεων και με προσθήκη ενδεχομένως των αναγκαίων
διορθώσεων. Κάθε τέτοια τροποποίηση πρέπει να μονογράφεται από το πρόσωπο που συμπληρώνει το
πιστοποιητικό και να θεωρείται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας ή του εδάφους έκδοσης.

2.

Τα είδη που αναγράφονται επί του πιστοποιητικού αναφέρονται το ένα μετά το άλλο χωρίς να
παρεμβάλλονται κενά διάστιχα και κάθε είδος πρέπει να φέρει αύξοντα αριθμό. Αμέσως κάτω από το
τελευταίο είδος, πρέπει να σύρεται οριζόντια γραμμή. Οι χώροι που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί πρέπει να
διαγράφονται κατά τρόπο, ώστε να καθίσταται αδύνατη κάθε μεταγενέστερη προσθήκη.

3.

Τα εμπορεύματα πρέπει να περιγράφονται κατά τις εμπορικές συνήθειες με στοιχεία επαρκή για τη
διαπίστωση της ταυτότητάς τους.
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ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1.

Εξαγωγέας (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

EUR.1

αριθ.

A 000.000

Συμβουλευθείτε τις σημειώσεις της οπίσθιας όψης πριν από τη
συμπλήρωση του εντύπου.
2. Αίτηση πιστοποιητικού χρησιμοποιουμένου στις
προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ
.......................................................................................
3.

Παραλήπτης (όνομα, πλήρης διεύθυνση, χώρα)

και

(προαιρετική μνεία)
.......................................................................................
(να αναφερθούν οι ενδιαφερόμενες χώρες ή ομάδες χωρών ή εδάφη)

4.

Χώρα, ομάδα χωρών ή
έδαφος, από όπου τα
προϊόντα θεωρούνται ως
καταγόμενα

6.

Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά (προαιρετικό)

7.

Παρατηρήσεις
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Χώρα, ομάδα χωρών ή
έδαφος προορισμού
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8.

Αριθμός είδους· σήματα και αριθμοί· αριθμός και είδος συσκευασιών1·
περιγραφή των εμπορευμάτων

1.

9.

Μεικτή μάζα
(kg) ή άλλη
μονάδα
μέτρησης
(λίτρα, m3,
κ.λπ.)

10. Τιμολόγια
(προαιρετικά)

Για τα μη συσκευασμένα εμπορεύματα αναφέρεται ο αριθμός των αντικειμένων ή τίθεται η μνεία «χύμα»
κατά περίπτωση.
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ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ
Ο υπογεγραμμένος εξαγωγέας των εμπορευμάτων που περιγράφονται στην πρόσθια όψη
ΔΗΛΩΝΩ

ότι τα αγαθά πληρούν τους όρους που απαιτούνται για την έκδοση του συνημμένου πιστοποιητικού:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΩ

τις περιστάσεις που επέτρεψαν στα εμπορεύματα αυτά να πληρούν τους όρους αυτούς ως εξής:

……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΩ

τα ακόλουθα συνοδευτικά έγγραφα του1:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ την υποχρέωση να προσκομίσω, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές, κάθε σχετικό
συμπληρωματικό στοιχείο που αυτές θα έκριναν αναγκαίο για την έκδοση του συνημμένου πιστοποιητικού, καθώς
επίσης και να δεχθώ, εφόσον συντρέχει λόγος, οποιονδήποτε έλεγχο από τις ανωτέρω αρχές των λογιστικών μου
στοιχείων και των συνθηκών κατασκευής των εμπορευμάτων που αναφέρονται ανωτέρω·
ΑΙΤΗΣΗ την έκδοση του συνημμένου πιστοποιητικού για τα εμπορεύματα αυτά.
. .......................................................
(Τόπος και ημερομηνία)

. ......................................................................................................
(Υπογραφή)
1.

Για παράδειγμα: έγγραφα εισαγωγής, πιστοποιητικά κυκλοφορίας, τιμολόγια, δηλώσεις του κατασκευαστή κ.λπ., που
αναφέρονται στα χρησιμοποιηθέντα κατά την παραγωγή εμπορεύματα ή στα εμπορεύματα που επανεξήχθηκαν στην
ίδια κατάσταση.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Η δήλωση τιμολογίου, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται
σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω
υποσημειώσεις.
Ισπανικό κείμενο
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n°
.. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen
preferencial . …(2).
Τσεχικό κείμενο
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě
zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).
Δανικό κείμενο
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes
tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har
præferenceoprindelse i ...(2).
Γερμανικό κείμενο
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses
Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben,
präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.
Εσθονικό κείμενο
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib,
et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.
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Ελληνικό κείμενο
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου
υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι
προτιμησιακής καταγωγής ...(2).
Αγγλικό κείμενο
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1))
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential
origin.
Γαλλικό κείμενο
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1))
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... (2)).
Ιταλικό κείμενο
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n.
...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2).
Λετονικό κείμενο
Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka,
iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2)..
Λιθουανικό κείμενο
Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja,
kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés.
Ουγγρικό κείμενο
A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy
eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.
Μαλτέζικο κείμενο
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1))
jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini
preferenzjali …(2).
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Ολλανδικό κείμενο
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr.
...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van
preferentiële ... oorsprong zijn (2).
Πολωνικό κείμενο
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1))
deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2)
preferencyjne pochodzenie.
Πορτογαλικό κείμενο
O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização
aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos
são de origem preferencial ...(2).
Σλοβενικό κείμενο
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja,
da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.
Σλοβακικό κείμενο
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem
zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2).
Φινλανδικό κείμενο
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä
tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita
(2)
.
Σουηδικό κείμενο
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1))
försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung
(2)
.
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Βουλγαρικό κείμενο
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № …
(1)
) декларира, че освен кьдето е отбелязано друго, тези продукти са с …
преференциален произход (2).
Ρουμανικό κείμενο
Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală nr. …(1)) declară
că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine
preferenţială …(2).
Κροατικό κείμενο
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br…(1)) izjavljuje da su,
osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi…(2) preferencijalnog podrijetla.
Ουκρανικό κείμενο
Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл №…(1)),
заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами
преференційного походження.… …(2)
…………………………………………………………….............................................(3)
(місце та дата)

...……………………………………………………………………..............................(4)
(підпис експортера, додатково прізвище та ім» я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

1.

2

3
4

Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження
повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим
експортером, слова В дужках залишаються без заповненням або залишається вільне місце.
Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням
з сеути та мелільї. то експортер повинен чітко зазначити В це документах, відповідно до яких здійснюється
оформлення декларації, за допомогою символу «CM».
Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься В безпосередньо документі.
У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від
зазначення прізвища та я підписуючої особи ім»
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ

1.

Τα προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως

97 του Εναρμονισμένου Συστήματος γίνονται δεκτά από την Ουκρανία ως προϊόντα καταγωγής
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας.

2.

Το Πρωτόκολλο Ι ισχύει, κατ’ αναλογία, και για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής

των προαναφερθέντων προϊόντων.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

1.

Τα προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά από την

Ουκρανία ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας Συμφωνίας.

2.

Το Πρωτόκολλο Ι ισχύει, κατ’ αναλογία, και για τον καθορισμό του χαρακτήρα καταγωγής

των προαναφερθέντων προϊόντων.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΑΡΙΘ. 1

1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να επανεξετάζουν τους κανόνες καταγωγής που

περιέχονται στο παρόν Πρωτόκολλο και να συζητούν τις απαραίτητες τροποποιήσεις ύστερα από
αίτημα ενός μέρους, και σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από πέντε έτη μετά τη θέση σε ισχύ της
παρούσας συμφωνίας. Σε αυτές τις συζητήσεις, τα συμβαλλόμενα μέρη λαμβάνουν υπόψη την
ανάπτυξη των τεχνολογιών, τις παραγωγικές διαδικασίες και όλους τους υπόλοιπους παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένων των τρεχουσών μεταρρυθμίσεων των κανόνων καταγωγής, που μπορεί να
δικαιολογούν τις αλλαγές στους κανόνες.

2.

Το παράρτημα ΙΙ του παρόντος Πρωτοκόλλου θα προσαρμόζεται βάσει των περιοδικών

αλλαγών του εναρμονισμένου συστήματος.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ II
ΠΕΡΙ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
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ΑΡΘΡΟ 1
Ορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου:
α)

«τελωνειακή νομοθεσία» : όλες οι νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που εφαρμόζονται
στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών και οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή, τη
διαμετακόμιση των εμπορευμάτων καθώς και την υπαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλο
τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων απαγόρευσης,
περιορισμού και ελέγχου·

β)

«αιτούσα αρχή»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από ένα συμβαλλόμενο μέρος
για τον σκοπό αυτό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής βάσει του παρόντος
Πρωτοκόλλου·

γ)

«αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση»: η αρμόδια διοικητική αρχή, η οποία ορίζεται από
ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον σκοπό αυτό και στην οποία υποβάλλεται αίτηση συνδρομής
βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου·

δ)

«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιούμενο ή
ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο

ε)

«παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας» : κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της
τελωνειακής νομοθεσίας.
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ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο εφαρμογής

1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή στους τομείς που υπάγονται στην

αρμοδιότητά τους κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν Πρωτόκολλο,
ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, τη
διερεύνηση και την πάταξη των παραβάσεων της εν λόγω νομοθεσίας.

2.

Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα, όπως ορίζεται στο παρόν Πρωτόκολλο, αφορά

οποιαδήποτε διοικητική αρχή των μερών, που είναι αρμόδια για την εφαρμογή του παρόντος
Πρωτοκόλλου. Παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που διέπουν την αμοιβαία συνδρομή επί
ποινικών υποθέσεων. Επίσης, δεν αφορά πληροφορίες οι οποίες λαμβάνονται στο πλαίσιο εξουσιών
που ασκούνται κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής, εκτός αν η ανακοίνωση των πληροφοριών
αυτών έχει επιτραπεί από την εν λόγω αρχή.

3.

Η συνδρομή στον τομέα της είσπραξης δασμών, φόρων ή προστίμων δεν καλύπτεται από το

παρόν Πρωτόκολλο.

ΑΡΘΡΟ 3
Συνδρομή κατόπιν αιτήματος

1.

Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει

στην αιτούσα αρχή όλες τις σχετικές πληροφορίες που θα της επιτρέψουν να διασφαλίσει την ορθή
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και τις πληροφορίες τις σχετικές με διαπιστωθείσες
ή σχεδιαζόμενες δραστηριότητες που αποτελούν ή θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραβάσεις της
τελωνειακής νομοθεσίας.
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2.

Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση την

ενημερώνει σχετικά με τα εξής:
α)

σχετικά με το αν εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα
μέρη έχουν εισαχθεί στο έδαφος του άλλου συμβαλλομένου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο,
διευκρινίζοντας, κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω
εμπορεύματα·

β)

εάν τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν
από το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, διευκρινίζοντας,
κατά περίπτωση, το τελωνειακό καθεστώς που εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα.

3.

Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση οφείλει,

εντός του πλαισίου των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεών της, να λάβει τα αναγκαία μέτρα,
ώστε να εξασφαλίσει την ειδική επιτήρηση:
α)

των φυσικών ή νομικών προσώπων, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι
συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία·

β)

των χώρων στους οποίους έχουν συγκεντρωθεί ή ενδέχεται να συγκεντρωθούν αποθέματα
εμπορευμάτων υπό συνθήκες τέτοιες ώστε να πιθανολογείται ότι προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία,

γ)

των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή είναι δυνατόν να μεταφερθούν κατά τρόπο που
δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα αυτά πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για
πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία·

δ)

των μέσων μεταφοράς που χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν κατά
τρόπο που δημιουργεί εύλογες υπόνοιες ότι πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που
παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 4
Αυτεπάγγελτη συνδρομή
Τα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές
διατάξεις τους, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής
νομοθεσίας, παρέχοντας ιδίως τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν σχετικά με:


πράξεις που διενεργούνται ή φαίνεται να διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής
νομοθεσίας και ενδέχεται να ενδιαφέρουν το άλλο συμβαλλόμενο μέρος·



νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται για πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή
νομοθεσία



εμπορεύματα, που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο παραβάσεων της τελωνειακής
νομοθεσίας



φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συμμετέχουν ή
συμμετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία·



μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί,
χρησιμοποιούνται ή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για πράξεις που παραβιάζουν την
τελωνειακή νομοθεσία.
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ΑΡΘΡΟ 5
Επίδοση, κοινοποίηση
Κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση λαμβάνει,
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις της, όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου:


να επιδίδονται όλα τα έγγραφα, ή



να κοινοποιούνται τυχόν αποφάσεις



που προέρχονται από την αιτούσα αρχή και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος
Πρωτοκόλλου, προς αποδέκτη που διαμένει ή είναι εγκατεστημένος στο έδαφος της αρχής
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

Οι αιτήσεις επίδοσης εγγράφων ή κοινοποίησης αποφάσεων πρέπει να έχουν συνταχθεί γραπτώς σε
επίσημη γλώσσα της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα αποδεκτή από την εν
λόγω αρχή.

ΑΡΘΡΟ 6
Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής

1.

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται βάσει του παρόντος Πρωτοκόλλου πρέπει να είναι γραπτές.

Συνοδεύονται από τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση της αίτησης. Εφόσον το
απαιτεί ο επείγων χαρακτήρας της κατάστασης, μπορούν να γίνουν δεκτές και προφορικές αιτήσεις,
οι οποίες όμως πρέπει αμέσως να επιβεβαιώνονται γραπτώς.
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2.

Οι αιτήσεις για τις οποίες γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 πρέπει να περιλαμβάνουν τα

ακόλουθα στοιχεία:
α)

την αιτoύσα αρχή·

β)

το αιτούμενο μέτρο·

γ)

το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης·

δ)

τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία·

ε)

όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που
αποτελούν το στόχο της έρευνας·

στ)

περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών καθώς και των ερευνών που έχουν ήδη
διεξαχθεί.

3.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία

υποβάλλονται ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτή την αρχή. Αυτό δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα
οποία συνοδεύουν την αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4.

Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις, μπορεί να ζητείται η

διόρθωση ή η συμπλήρωσή της· στο μεταξύ, ενδέχεται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων.
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ΑΡΘΡΟ 7
Εκτέλεση των αιτήσεων

1.

Προκειμένου να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση,

κατόπιν αιτήματος της αιτούσας αρχής εκτελεί, εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων και των
διαθέσιμων πόρων, τη διαβίβαση των στοιχείων που ήδη διαθέτει, τη διεξαγωγή των κατάλληλων
διοικητικών ερευνών σχετικά με πράξεις που αποτελούν ή φαίνεται, κατά την κρίση της αιτούσας
αρχής, να αποτελούν παραβιάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή τη ρύθμιση της διεξαγωγής των
ερευνών αυτών.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή η άλλη αρμόδια αρχή προς την οποία αυτή προσφεύγει,
διεξάγει τις διοικητικές έρευνες προς ίδιον λογαριασμό ή κατόπιν αιτήματος άλλης αρχής του ίδιου
συμβαλλόμενου μέρους.
Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί τα αποτελέσματα αυτών των διοικητικών
ερευνών στην αιτούσα αρχή.

2.

Εάν η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν είναι η αρμόδια αρχή για την ικανοποίηση

αίτησης συνδρομής, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια αρχή και ζητά τη συνεργασία της αρχής
αυτής. Στην περίπτωση αυτή, οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου εφαρμόζονται,
κατ' αναλογία, στην εν λόγω αρχή. Η αιτούσα αρχή ειδοποιείται σχετικά.

3.

Οι αιτήσεις συνδρομής εκτελούνται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία του μέρους στο οποίο

υποβάλλεται η αίτηση.
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4.

Μετά από συμφωνία μεταξύ της αιτούσας αρχής και της αρχής στην οποία υποβάλλεται η

αίτηση και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει η τελευταία, υπάλληλοι οριζόμενοι από την
αιτούσα αρχή είναι δυνατό να συμμετέχουν στις διοικητικές έρευνες που προβλέπονται από την
παράγραφο 1 και να έχουν πρόσβαση στους ίδιους χώρους και στα ίδια έγγραφα με τους
υπαλλήλους της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση, να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με
τις δραστηριότητες που παραβιάζουν ή που ενδέχεται να παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία,
τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 8
Μορφή υπό την οποία πρέπει να κοινοποιούνται τα στοιχεία

1.

Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κοινοποιεί γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών

στην αιτούσα αρχή, υποβάλλοντας ταυτόχρονα όλα τα σχετικά έγγραφα, επικυρωμένα αντίγραφα ή
άλλα στοιχεία.

2.

Τα εν λόγω στοιχεία είναι δυνατόν να παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, εκτός εάν ζητείται

διαφορετικά από την αιτούσα αρχή.

3.

Πρωτότυπα έγγραφα διαβιβάζoνται μόνoν κατόπιν αιτήματος σε περιπτώσεις στις οποίες τα

επικυρωμένα αντίγραφα θα ήταν ανεπαρκή. Τα πρωτότυπα αυτά επιστρέφονται το συντομότερο
δυνατόν.
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ΑΡΘΡΟ 9
Εξαιρέσεις από την υποχρέωση παροχής συνδρομής

1.

Τα συμβαλλόμενα μέρη έχoυν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να

επιβάλουν ορισμένες προϋποθέσεις ή απαιτήσεις για την παροχή συνδρομής, στις περιπτώσεις κατά
τις οποίες θεωρούν ότι η παροχή συνδρομής στο πλαίσιο του παρόντος Πρωτοκόλλου:
α)

ενδέχεται να προσβάλλει την κυριαρχία της Ουκρανίας ή του κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από το οποίο ζητήθηκε συνδρομή δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου·
ή

β)

ενδέχεται να προσβάλλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα σημαντικά συμφέροντα,
ιδίως στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 του παρόντος
Πρωτοκόλλου· ή

γ)

παραβιάζει το βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο που προστατεύονται από
τον νόμο.

2.

Η παροχή της συνδρομής είναι δυνατό να αναβληθεί από την αρχή στην οποία υποβάλλεται η

αίτηση, με την αιτιολογία ότι αυτή έχει σχέση με διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή διαδικασία. Σ’ αυτή
την περίπτωση, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με την αιτούσα
αρχή για να εξεταστεί αν είναι δυνατόν να παρασχεθεί βοήθεια υπό τις προϋποθέσεις και τους
όρους που η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση κρίνει αναγκαίους.

3.

Σε περίπτωση που η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή, την οποία η ίδια δεν θα μπορούσε να

παράσχει αν της είχε ζητηθεί, εφιστά στην αίτησή της την προσοχή επί του γεγονότος αυτού. Στην
περίπτωση αυτή εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να αποφασίσει για τον
τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στη συγκεκριμένη αίτηση.
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4.

Στις περιπτώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η

απόφαση της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση και η σχετική αιτιολόγηση πρέπει να
κοινοποιούνται αμελλητί στην αιτούσα αρχή.

ΑΡΘΡΟ 10
Ανταλλαγή πληροφοριών και εμπιστευτικότητα

1.

Κάθε πληροφορία που κοινοποιείται υπό οποιαδήποτε μορφή, σύμφωνα με το παρόν

Πρωτόκολλο, είναι εμπιστευτική ή περιορισμένης διάδοσης, ανάλογα με τους κανόνες που
εφαρμόζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος. Καλύπτεται από την υποχρέωση υπηρεσιακού απορρήτου
και απολαύει της προστασίας που παρέχεται σε παρόμοιες πληροφορίες από τη σχετική νομοθεσία
του μέρους που την έλαβε, καθώς και από τις αντίστοιχες διατάξεις που εφαρμόζονται στις αρχές
του συμβαλλόμενου μέρους της ΕΕ.

2.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να ανταλλάσσονται μόνον εφόσον τo μέρoς

που τα παραλαμβάνει δεσμεύεται να εξασφαλίσει στα στοιχεία αυτά επαρκές επίπεδο προστασίας
σύμφωνα με τα πρότυπα και τα νομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Τίτλου ΙΙΙ Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια, της παρούσας συμφωνίας.

3.

Η χρησιμοποίηση πληροφοριών που ελήφθησαν δυνάμει του παρόντος Πρωτοκόλλου, στο

πλαίσιο δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών που κινήθηκαν μετά τη διαπίστωση παραβάσεων
της τελωνειακής νομοθεσίας, θεωρείται ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς του παρόντος Πρωτοκόλλου.
Συνεπώς, τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν την ευχέρεια να χρησιμοποιούν ως αποδεικτικά στοιχεία
στα πρακτικά τους, στις εκθέσεις και στις μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και σε διαδικασίες και
καταγγελίες που παραπέμπονται στα δικαστήρια, πληροφορίες που συγκέντρωσαν και έγγραφα που
συμβουλεύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου. Αυτή η χρησιμοποίηση
κοινοποιείται στην αρμόδια αρχή, η οποία χορήγησε τις εν λόγω πληροφορίες ή επέτρεψε την
πρόσβαση στα εν λόγω έγγραφα.
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4.

Οι πληροφορίες που λαμβάνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς του

παρόντος Πρωτοκόλλου. Αν κάποιο συμβαλλόμενο μέρος επιθυμεί να επιτραπεί η χρήση των
πληροφοριών αυτών για άλλους σκοπούς, οφείλει να ζητήσει προηγουμένως τη γραπτή
συγκατάθεση της τελωνειακής αρχής που τις παρέσχε. Κατόπιν, η χρήση αυτή υπόκειται στους
περιορισμούς που θέτει η εν λόγω αρχή.

ΑΡΘΡΟ 11
Εμπειρογνώμονες και μάρτυρες
Υπάλληλος της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση είναι δυνατόν να εξουσιοδοτηθεί να
παραστεί, εντός των ορίων της παραχωρηθείσας άδειας, υπό την ιδιότητα του εμπειρογνώμονα ή
του μάρτυρα, σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που αφορούν ζητήματα που καλύπτει το
παρόν Πρωτόκολλο και να προσκομίσει αντικείμενα, έγγραφα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών τα
οποία, ενδεχομένως, είναι αναγκαία για τις διαδικασίες. Η αίτηση παράστασης πρέπει να αναφέρει
επακριβώς ενώπιον ποιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής πρέπει να εμφανιστεί ο υπάλληλος,
καθώς και για ποιο ζήτημα και υπό ποία ιδιότητα ή αρμοδιότητα θα εξεταστεί.
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ΑΡΘΡΟ 12
Δαπάνες της συνδρομής
Τα συμβαλλόμενα μέρη παραιτούνται αμοιβαία από κάθε απαίτηση επιστροφής δαπανών, οι οποίες
προέρχονται από την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου, εκτός, ενδεχομένως, από τις δαπάνες
για εμπειρογνώμονες και μάρτυρες, καθώς και για διερμηνείς και μεταφραστές, οι οποίοι δεν είναι
δημόσιοι υπάλληλοι.

ΑΡΘΡΟ 13
Εφαρμογή

1.

Η εφαρμoγή του παρόντος Πρωτοκόλλου ανατίθεται, αφενός, στις τελωνειακές αρχές της

Ουκρανίας και, αφετέρου, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής και, ενδεχομένως,
στις τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω αρχές
αποφασίζουν σχετικά με όλα τα πρακτικά μέτρα και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την
εφαρμογή της, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες κανόνες, ιδίως στον τομέα της προστασίας των
δεδομένων. Έχουν τη δυνατότητα να εισηγούνται στα αρμόδια όργανα τις τροποποιήσεις που
κρίνουν ότι πρέπει να επέλθουν στο παρόν Πρωτόκολλο.

2.

Τα μέρη ανταλλάσσουν και να τηρούν επικαιροποιημένους τους καταλόγους των αντίστοιχων

αρχών δεόντως εξουσιοδοτημένο από αυτούς για την εφαρμογή του παρόντος Πρωτοκόλλου.

3.

Τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν σε διαβουλεύσεις μεταξύ τους και, ακολούθως,

τηρούνται ενήμερα σχετικά με τους λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής που υιοθετούν, σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου.
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ΑΡΘΡΟ 14
Άλλες συμφωνίες

1.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αντίστοιχες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών

μελών, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις
του παρόντος Πρωτοκόλλου:


δεν επηρεάζουν τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο οποιασδήποτε
άλλης διεθνούς συμφωνίας ή σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των διμερών συμφωνιών για
την αμοιβαία συνδρομή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ των
επιμέρους κρατών μελών και της Ουκρανίας, αφετέρου·



θεωρούνται συμπληρωματικές προς τις συμφωνίες αμοιβαίας συνδρομής που έχουν συναφθεί
ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ μεμονωμένων κρατών μελών και της Ουκρανίας·



δεν αποκλείουν περισσότερο εκτεταμένη αμοιβαία συνδρομή, που μπορεί να χορηγηθεί βάσει
αυτών των συμφωνιών· και



δεν επηρεάζουν τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν την κοινοποίηση μεταξύ
των αρμόδιων υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των τελωνειακών αρχών των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πληροφοριών που λαμβάνονται στο πλαίσιο του
παρόντος Πρωτοκόλλου και οι οποίες είναι δυνατόν να ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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2.

Οι διατάξεις του παρόντος Πρωτοκόλλου υπερισχύουν των διατάξεων των διμερών

συμφωνιών για την αμοιβαία συνδρομή που έχουν συναφθεί ή ενδέχεται να συναφθούν μεταξύ
μεμονωμένων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας, στον βαθμό που οι
διατάξεις της τελευταίας δεν είναι συμβατές με εκείνες του παρόντος πρωτοκόλλου.

ΑΡΘΡΟ 15
Διαβουλεύσεις
Όσον αφορά τα προβλήματα τα σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής του παρόντος
Πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη διαβουλεύονται μεταξύ τους προκειμένου να επιλύσουν το
θέμα στο πλαίσιο της τελωνειακής υποεπιτροπής που συγκροτήθηκε βάσει του άρθρου 83 του
κεφαλαίου 5 (τη διευκόλυνση των τελωνειακών και εμπορικών συναλλαγών) του τίτλου IV της
παρούσας συμφωνίας.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ III
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ - ΠΛΑΙΣΙΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΤΑ ΜΕΡΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ :

ΑΡΘΡΟ 1
Επιτρέπεται στην Ουκρανία να συμμετάσχει σε όλα τα τρέχοντα και τα μελλοντικά προγράμματα
της Ένωσης που είναι ανοικτά στη συμμετοχή της Ουκρανίας σύμφωνα με τις διατάξεις με τις
οποίες θεσπίζονται τα προγράμματα αυτά.

ΑΡΘΡΟ 2
Η Ουκρανία συνεισφέρει οικονομικά στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ανάλογα με τα συγκεκριμένα προγράμματα στα οποία συμμετέχει.

ΑΡΘΡΟ 3
Οι αντιπρόσωποι της Ουκρανίας συμμετέχουν, ως παρατηρητές και για τα σημεία που αφορούν την
Ουκρανία, στις επιτροπές διαχείρισης που είναι αρμόδιες για την παρακολούθηση των
προγραμμάτων στα οποία συμβάλλει οικονομικά η Ουκρανία.
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ΑΡΘΡΟ 4
Τα έργα και οι πρωτοβουλίες που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες από την Ουκρανία υπόκεινται,
κατά το δυνατόν, στους ίδιους όρους, κανόνες και διαδικασίες που ισχύουν για τα εν λόγω
προγράμματα με εκείνους που εφαρμόζονται για τα κράτη μέλη.

ΑΡΘΡΟ 5
Οι ειδικοί όροι και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη συμμετοχή της Ουκρανίας σε κάθε
συγκεκριμένο πρόγραμμα, ειδικότερα η καταβλητέα χρηματοδοτική συνεισφορά και οι διαδικασίες
υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, καθορίζονται με μνημόνιο συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής
και των αρμοδίων αρχών της Ουκρανίας βάσει των κριτηρίων που ορίζονται από τα σχετικά
προγράμματα.
Εάν η Ουκρανία υποβάλει αίτηση για εξωτερική βοήθεια της Ένωσης προκειμένου να συμμετάσχει
σε συγκεκριμένο πρόγραμμα της Ένωσης με βάση το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον
καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση ευρωπαϊκού μηχανισμού γειτονίας και
εταιρικής σχέσης, ή σύμφωνα με οποιονδήποτε άλλο παρόμοιο κανονισμό που προβλέπει την
παροχή εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης στην Ουκρανία που ενδεχομένως θα θεσπισθεί στο
μέλλον, οι όροι που διέπουν τη χρήση της εξωτερικής βοήθειας της Ένωσης από την Ουκρανία
καθορίζονται σε συμφωνία χρηματοδότησης, τηρουμένων ιδίως των διατάξεων του άρθρου 20 του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1638/2006.
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ΑΡΘΡΟ 6
Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ.1605/2002 του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου
2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, κάθε μνημόνιο συμφωνίας που συνάπτεται δυνάμει του άρθρου 5
ορίζει ότι οι οικονομικοί έλεγχοι, οι λογιστικοί έλεγχοι ή άλλες επαληθεύσεις,
συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών ερευνών, θα διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης ή υπό την εποπτεία
τους.
Θεσπίζονται λεπτομερείς διατάξεις όσον αφορά τον δημοσιονομικό ή λογιστικό έλεγχο, τα
διοικητικά μέτρα, τις κυρώσεις και την είσπραξη οφειλών που επιτρέπουν την ανάθεση στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης και στο Ελεγκτικό
Συνέδριο εξουσιών αντίστοιχων με εκείνες τις οποίες διαθέτουν έναντι δικαιούχων ή
αντισυμβαλλομένων που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 7
Το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της συμφωνίας.
Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει το παρόν πρωτόκολλο με γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο
μέρος. Το παρόν πρωτόκολλο παύει να ισχύει έξι μήνες μετά την ημερομηνία της εν λόγω
κοινοποίησης.
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Η λήξη ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου μετά από καταγγελία οιουδήποτε εκ των μερών δεν
επηρεάζει τους ελέγχους και τις εξακριβώσεις που πρέπει να διεξάγονται, κατά περίπτωση, δυνάμει
των διατάξεων που θεσπίζονται στα άρθρα 5 και 6.

ΑΡΘΡΟ 8
Το αργότερο τρία έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος πρωτοκόλλου και, στη
συνέχεια, ανά τρία έτη, αμφότερα τα μέρη μπορούν να αναθεωρήσουν την εφαρμογή του παρόντος
πρωτοκόλλου βάσει της πραγματικής συμμετοχής της Ουκρανίας σε προγράμματα της Ένωσης.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (στο εξής «ΕΕ») υπενθυμίζει ότι τα κράτη που δημιούργησαν τελωνειακή
ένωση με την ΕΕ υποχρεούνται να ευθυγραμμίσουν τα εμπορικά καθεστώτα τους με εκείνο της ΕΕ
και, ορισμένα από αυτά, να συνάψουν προτιμησιακές συμφωνίες με χώρες που έχουν
προτιμησιακές συμφωνίες με την ΕΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, τα συμβαλλόμενα μέρη σημειώνουν ότι η Ουκρανία αρχίζει διαπραγματεύσεις
με τα κράτη
α)

τα οποία δημιούργησαν τελωνειακή ένωση με την ΕΕ και

β)

τα προϊόντα των οποίων δεν ωφελούνται από τις δασμολογικές παραχωρήσεις που
προβλέπονται στην παρούσα συμφωνία,

με σκοπό τη σύναψη διμερούς συμφωνίας για την εγκαθίδρυση ζώνης ελεύθερων συναλλαγών
σύμφωνα με το άρθρο XXIV της GATT (καλύπτοντας έτσι ουσιαστικά όλο το εμπόριο). Η
Ουκρανία αρχίζει διαπραγματεύσεις το συντομότερο δυνατό με σκοπό την έναρξη ισχύος της
προαναφερόμενης συμφωνίας το ταχύτερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας
συμφωνίας.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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Στις 21 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες διάσκεψη κορυφής μεταξύ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου.
Οι εκπρόσωποι:
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
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ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
THE ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
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ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
αφενός, και
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
αφετέρου,
συμμετέχοντες στην Διάσκεψη κορυφής (εφεξής τα «υπογράφοντα μέρη»),
υπέγραψαν το κείμενο των ακόλουθων πολιτικής φύσεως διατάξεων της επισυναπτόμενης
συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής
Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Ουκρανίας, αφετέρου, (εφεξής «η
συμφωνία»):
1.

Προοίμιο

2.

Άρθρο 1

3.

Τίτλοι I, II και VII
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Τα υπογράφοντα μέρη επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να προχωρήσουν στην υπογραφή και τη
σύναψη των Τίτλων III, IV, V και VI της συμφωνίας που αποτελούν, μαζί με την υπόλοιπη
συμφωνία, ενιαία πράξη. Για τον λόγο αυτό, τα υπογράφοντα μέρη θα προβούν σε αμοιβαίες
διαβουλεύσεις μέσω διπλωματικών διαύλων ώστε να καθοριστεί η κατάλληλη ημερομηνία για την
πραγματοποίηση συνάντησης ανάμεσα στα υπογράφοντα μέρη ή οποιαδήποτε άλλη πράξη προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 486 για την προσωρινή
εφαρμογή της συμφωνίας ισχύει επί των αντιστοίχων μερών της συμφωνίας δυνάμει της παρούσας
Τελικής πράξης.

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2014.
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ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΦΕΝΟΣ,
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ, ΑΦΕΤΕΡΟΥ,
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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Οι εκπρόσωποι
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΕΣΘΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΟΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
THE ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
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ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΕΤΤΟΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ,
ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ,
ΤΗΣ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩ ΧΩΡΩΝ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ,
ΤΗΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ,
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ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ,
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ,
αφενός, και
ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ,
αφετέρου,
(καλούμενες ομού εφεξής «υπογράφοντα μέρη»)
συνελθόντες στις Βρυξέλλες την εικοστή εβδόμη Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκατέσσερα,
για την υπογραφή εκείνων των μερών της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της
Ουκρανίας, αφετέρου (καλούμενη εφεξής «συμφωνία»), που δεν υπογράφηκαν στις 21 Μαρτίου
2014,
υπενθυμίζουν ότι, στη σύνοδο κορυφής που διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 21η Μαρτίου 2014,
υπέγραψαν το κείμενο των ακόλουθων πολιτικής φύσεως διατάξεων της συμφωνίας:

1.

Προοίμιο

2.

Άρθρο 1

3.

Τίτλοι I, II και VII
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Τα υπογράφοντα μέρη προχώρησαν στην υπογραφή των υπόλοιπων διατάξεων της συμφωνίας:


των τίτλων III, IV, V και VI και των σχετικών παραρτημάτων και πρωτοκόλλων,

και επιβεβαιώνουν ότι η συμφωνία συνιστά ενιαία πράξη.
Τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν ότι το άρθρο 486 παράγραφος 4 της συμφωνίας σχετικά με την
προσωρινή εφαρμογή ισχύει επί των αντίστοιχων μερών της συμφωνίας δυνάμει της παρούσας
τελικής πράξης.
Τα υπογράφοντα μέρη συμφωνούν ότι η συμφωνία εφαρμόζεται επί του συνόλου του εδάφους της
Ουκρανίας όπως αναγνωρίζεται από το διεθνές δίκαιο και θα προβούν σε διαβουλεύσεις, ώστε να
καθοριστούν τα αποτελέσματα της συμφωνίας σχετικά με το έδαφος της Αυτόνομης Δημοκρατίας
της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης το οποίο έχει προσαρτηθεί παράνομα και επί του
οποίου η ουκρανική κυβέρνηση δεν ασκεί επί του παρόντος ουσιαστικό έλεγχο.
΄Εγινε στις Βρυξέλλες, την εικοστή εβδόμη Ιουνίου, το έτος δύο χιλιάδες δεκατέσσερα.
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