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ΚΟΛΛΟ 1

ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου:

α) ως «Χώρα ASEAN» νοείται το κράτος μέλος της Ένωσης κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας που δεν είναι συμβαλλόμενο 
μέρος της παρούσας συμφωνίας·

β) ως «κεφάλαια», «κλάσεις» και «διακρίσεις» νοούνται τα κεφάλαια, οι κλάσεις και οι διακρίσεις που χρησιμοποιούνται στην 
ονοματολογία η οποία αποτελεί το εναρμονισμένο σύστημα, με τις τροποποιήσεις κατ’ εφαρμογή της σύστασης της 
26ης Ιουνίου 2004 του Συμβουλίου Τελωνειακής Συνεργασίας·

γ) ο όρος «υπαγόμενος» αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος ή ύλης σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση του 
εναρμονισμένου συστήματος·

δ) ως «αποστολή εμπορευμάτων» νοούνται τα προϊόντα που είτε αποστέλλονται ταυτόχρονα από κάποιον εξαγωγέα σε κάποιον 
παραλήπτη ή καλύπτονται από ένα μόνον έγγραφο μεταφοράς, το οποίο καλύπτει τη μεταφορά τους από τον εξαγωγέα 
στον παραλήπτη ή, όταν δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο, από ένα μόνο τιμολόγιο·

ε) ως «δασμολογητέα αξία» νοείται η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας 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, υπό τον όρο ότι η τιμή περιλαμβάνει την αξία 
όλων των υλών που χρησιμοποιήθηκαν και όλα τα άλλα στοιχεία κόστους που συνδέονται με την παραγωγή του, αφού 
αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν, κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος·

Όταν η πράγματι καταβληθείσα τιμή δεν αντανακλά όλες τις δαπάνες κατασκευής του προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν 
όντως στην Ένωση ή τη Σινγκαπούρη, η τιμή εκ του εργοστασίου νοείται ως το σύνολο όλων αυτών των δαπανών, αφού 
αφαιρεθούν όλοι οι εσωτερικοί φόροι οι οποίοι επεστράφησαν ή είναι δυνατόν να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος.
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ζ) ως «ανταλλάξιμες ύλες» νοούνται οι ύλες του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, με τα ίδια τεχνικά και φυσικά 
χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων δεν είναι δυνατό να γίνει διάκριση, όταν ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν·

η) ως «εμπορεύματα» νοούνται τόσο οι ύλες όσο και τα προϊόντα·

θ) ως «κατασκευή ή παρασκευή» νοείται κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένης της 
συναρμολόγησης·

ι) ως «ύλη» νοούνται όλες οι μορφές συστατικών, πρώτων υλών, συνθετικών στοιχείων, μερών κ.λπ., που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή του προϊόντος·

ια) ως «προϊόν» νοείται το προϊόν που έχει κατασκευαστεί, ακόμη και αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αργότερα σε άλλη κατα
σκευαστική εργασία· και

ιβ) ως «αξία υλών» νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν 
ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις 
ύλες αυτές στην Ένωση ή στη Σινγκαπούρη.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχείο στ), εάν η τελευταία επεξεργασία ή μεταποίηση έχει ανατεθεί με υπεργολα
βία σε κατασκευαστή, ο όρος «κατασκευαστής» μπορεί να δηλώνει την επιχείρηση η οποία χρησιμοποίησε τον υπεργολάβο.

ΤΜΗΜΑ 2

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ «ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ» Η «ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ»

ΑΡΘΡΟ 2

Γενικές απαιτήσεις

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντα καταγωγής συμβαλλόμενου 
μέρους:

α) τα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα στο συμβαλλόμενο μέρος κατά την έννοια του άρθρου 4, και

β) τα προϊόντα που παράγονται στο συμβαλλόμενο μέρος και περιέχουν ύλες που δεν είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες σε 
αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές έχουν υποστεί επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω συμβαλλόμενο 
μέρος κατά την έννοια του άρθρου 5.

ΑΡΘΡΟ 3

Σώρευση καταγωγής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 (Γενικές διατάξεις), ως προϊόντα καταγωγής του συμβαλλόμενου μέρους θεωρούνται τα 
προϊόντα που παράγονται εκεί με την ενσωμάτωση υλών καταγωγής άλλου συμβαλλόμενου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι 
υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των επεξεργασιών που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μετα
ποίηση). Οι ύλες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν απαιτείται να έχουν υποστεί επαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις.

2. Οι ύλες καταγωγής κράτους ASEAN που εφαρμόζει προτιμησιακή συμφωνία με την Ένωση σύμφωνα με το άρθρο XXIV 
της GATT 1994, θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους όταν ενσωματώνονται σε προϊόν που παράγεται στο 
μέρος αυτό, υπό την προϋπόθεση ότι οι ύλες αυτές υπέστησαν επεξεργασία ή μεταποίηση στο εν λόγω μέρος πέραν από τις 
εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση).

3. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με τους κανόνες καταγωγής που εφαρ
μόζονται στο πλαίσιο των προτιμησιακών συμφωνιών της Ένωσης με τις χώρες αυτές.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 2 ο χαρακτήρας καταγωγής των υλών που εξάγονται από μία από τις χώρες ASEAN 
σε συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, καθορίζεται με απόδειξη 
καταγωγής βάσει της οποίας οι ύλες αυτές δύνανται να εξάγονται απευθείας στην Ένωση.

5. Η σώρευση που ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 7 μπορεί να εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι:

α) οι χώρες ASEAN που εμπλέκονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής ανέλαβαν την υποχρέωση:

i) να συμμορφώνονται ή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το παρόν πρωτόκολλο· και
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ii) να παρέχουν την απαραίτητη διοικητική συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλ
λου τόσον όσον αφορά την Ένωση όσο και τις ίδιες·

β) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) κοινοποιήθηκαν στην Ένωση:

6. Οι δηλώσεις καταγωγής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 φέρουν μια από τις ακόλουθες εγγραφές:

α) «Application of Article 3(2) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»· ή

β) «Application du paragraphe 2 de l’article 3 du protocole no 1 de l’ALE UE/Singapour».

7. Οι ύλες που παρατίθενται στο παράρτημα Γ του παρόντος πρωτοκόλλου εξαιρούνται από τη σώρευση που ορίζεται στις 
παραγράφους 2 έως 6, εάν κατά την εισαγωγή του προϊόντος:

α) η δασμολογική προτίμηση που εφαρμόζεται στις ύλες σε ένα συμβαλλόμενο μέρος δεν είναι η ίδια για όλες τις χώρες που 
εμπλέκονται στη σώρευση· και

β) οι σχετικές ύλες πρόκειται, μέσω της σώρευσης, να υπόκεινται σε ευνοϊκότερη δασμολογική μεταχείριση σε σχέση με τη 
μεταχείριση που θα λάμβαναν αν εξάγονταν απευθείας σε συμβαλλόμενο μέρος.

8. Κατόπιν αιτήματος συμβαλλόμενου μέρους τα μέρη δύνανται, με απόφαση της Επιτροπής Τελωνείων που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν το παράρτημα Γ του παρόντος πρωτοκόλλου. Οποιοδήποτε 
αίτημα τροποποίησης κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση της επιτρο
πής αυτής.

9. Οι ύλες καταγωγής χώρας ASEAN θεωρούνται ως ύλες καταγωγής συμβαλλόμενου μέρους, όταν υποβάλλονται σε περαι
τέρω επεξεργασία ή ενσωματώνονται σε ένα τα προϊόντα που παρατίθεται στον κατάλογο του παραρτήματος Δ του παρόντος 
πρωτοκόλλου, με την προϋπόθεση ότι υπόκεινται σε επεξεργασία ή μεταποίηση πέραν των εργασιών που αναφέρονται στο 
άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση).

10. Για τους σκοπούς της παραγράφου 9 η καταγωγή των υλών καθορίζεται σύμφωνα με τους προτιμησιακούς κανόνες κατα
γωγής που εφαρμόζονται στις χώρες-δικαιούχους του Γενικού Συστήματος Προτιμήσεων (στο εξής αναφερόμενο ως «ΓΣΠ»), οι 
οποίοι ορίζονται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής (1).

11. Για τους σκοπούς της παραγράφου 9 ο χαρακτήρας καταγωγής των υλών που εξάγονται από ένα από τα κράτη ASEAN 
σε συμβαλλόμενο μέρος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περαιτέρω επεξεργασία ή μεταποίηση, καθορίζεται με απόδειξη 
καταγωγής σύμφωνα με τους προτιμησιακούς κανόνες που εφαρμόζονται στις χώρες-δικαιούχους του ΓΣΠ, όπως ορίζονται 
στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής.

12. Η σώρευση που ορίζεται στις παραγράφους 9 έως 13 μπορεί να εφαρμόζεται με την προϋπόθεση ότι:

α) τα κράτη ASEAN που εμπλέκονται στην απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής ανέλαβαν την υποχρέωση:

i) να συμμορφώνονται ή να εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση με το παρόν πρωτόκολλο· και

ii) να παρέχουν την απαραίτητη διοικητική συνεργασία ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλ
λου τόσον όσον αφορά την Ένωση όσο και μεταξύ τους·

β) οι δεσμεύσεις που αναφέρονται στο στοιχείο α) κοινοποιήθηκαν στην Ένωση.

13. Οι δηλώσεις καταγωγής που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 9 φέρουν μια από τις ακόλουθες εγγραφές:

α) «Application of Article 3(9) of Protocol 1 of the EU/Singapore FTA»· ή

β) «Application du paragraphe 9 de l’article 3 du protocole no 1 de l’ALE UE/Singapour».

(1) Κατ’  εξουσιοδότηση  κανονισμός  (ΕΕ)  2015/2446  της  Επιτροπής,  της  28ης  Ιουλίου  2015,  για  τη  συμπλήρωση  του  κανονισμού  (ΕΕ) 
αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις δια
τάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΕ ΕΕ L 343, της 29.12.2015, σ. 1).
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14. Κατόπιν αιτήματος συμβαλλόμενου μέρους τα μέρη δύνανται, με απόφαση της Επιτροπής Τελωνείων που συγκροτείται 
σύμφωνα με το άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν το παράρτημα Δ του παρόντος πρωτοκόλλου. Οποιοδήποτε 
αίτημα τροποποίησης κοινοποιείται στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη συνεδρίαση της 
επιτροπής.

15. Η σώρευση που ορίζεται στην παράγραφο 9 έως 13 σταματάει να εφαρμόζεται, όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 2 έως 7.

ΑΡΘΡΟ 4

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα

1. Θεωρούνται ως εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ένα συμβαλλόμενο μέρος:

α) τα ορυκτά προϊόντα που εξορύσσονται από το έδαφός τους ή από τον θαλάσσιο πυθμένα τους·

β) τα φυτά και λαχανικά που καλλιεργούνται ή συλλέγονται στις χώρες αυτές·

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

δ) τα προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

ε) τα προϊόντα που προέρχονται από σφαγέντα ζώα τα οποία γεννιούνται και εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

στ) προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται στις χώρες αυτές·

ζ) τα προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, από ψάρια, μαλακόστρακα και μαλάκια που γεννιούνται και εκτρέφονται στις χώρες αυτές·

η) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα που αλιεύονται από τα πλοία τους σε θαλάσσια ύδατα εκτός των 
χωρικών τους υδάτων·

θ) τα προϊόντα που παράγονται επί πλοίων-εργοστασίων τους αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η)·

ι) τα μεταχειρισμένα είδη που έχουν συγκεντρωθεί στις χώρες αυτές και δύνανται να χρησιμοποιηθούν μόνον για την 
ανάκτηση πρώτων υλών·

ια) απορρίμματα και υπολείμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στις χώρες 
αυτές·

ιβ) τα προϊόντα που εξορύσσονται από τον πυθμένα ή το υπέδαφος των θαλασσών που βρίσκονται εκτός των χωρικών υδάτων 
ενός συμβαλλόμενου μέρους, εφόσον το συμβαλλόμενο μέρος ασκεί αποκλειστικά δικαιώματα επί του πυθμένα ή του υπε
δάφους· και

ιγ) τα εμπορεύματα που παράγονται σε αυτές αποκλειστικά από τα προϊόντα που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ιβ).

2. Οι όροι «πλοία τους» και «πλοίων-εργοστασίων τους» που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχεία η) και θ), εφαρμόζο
νται μόνον σε πλοία και πλοία-εργοστάσια:

α) τα οποία είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος της Ένωσης ή στη Σινγκαπούρη·

β) τα οποία φέρουν τη σημαία κράτους μέλους της Ένωσης ή της Σινγκαπούρης· και
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γ) πληρούν έναν από τους ακόλουθους όρους:

i) ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό σε υπηκόους κράτους μέλους της Ένωσης ή της Σινγκαπούρης·

ή

ii) ανήκουν σε εταιρείες που:

1) έχουν την έδρα τους και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους σε κράτος μέλος της Ένωσης ή στη Σινγκαπούρη· και

2) ανήκουν κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό σε κράτος μέλος της Ένωσης ή στη Σινγκαπούρη, σε δημόσιο 
οργανισμό ή υπήκοο συμβαλλόμενου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 5

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα

1. Για τους σκοπούς του στοιχείου β) του άρθρου 2 (Γενικές διατάξεις), προϊόντα που δεν είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 
θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, όταν πληρούνται οι όροι του πίνακα που περιλαμβάνεται στο 
παράρτημα Β ή Β(α) του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Οι προαναφερόμενοι όροι δηλώνουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία, την επεξεργασία 
ή τη μεταποίηση που πρέπει να υφίστανται οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων 
αυτών και εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. Συνεπώς, αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγω
γής πληρώντας τους όρους που καθορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β ή Β(α) του παρόντος πρωτοκόλλου, χρησιμο
ποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο οποίο τούτο ενσωματώνεται 
δεν ισχύουν για το προϊόν που έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγωγής, και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες 
που χρησιμοποιήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.

3. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 και τηρουμένων των παραγράφων 4 και 5 μη καταγόμενες ύλες οι οποίες, σύμφωνα 
με τους όρους που ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β ή Β(α) του παρόντος πρωτοκόλλου, δεν πρέπει να χρησιμο
ποιούνται στην κατασκευή ενός δεδομένου προϊόντος, μπορούν ωστόσο να χρησιμοποιηθούν υπό την προϋπόθεση ότι η συνο
λική αξία τους ή το καθαρό βάρος του προϊόντος δεν υπερβαίνει:

α) δέκα τοις εκατό του βάρους του προϊόντος για τα προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 2 και 4 έως 24 του εναρμονι
σμένου συστήματος, εκτός των μεταποιημένων αλιευτικών προϊόντων του κεφαλαίου 16·

β) δέκα τοις εκατό της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος για άλλα προϊόντα, με την εξαίρεση των προϊόντων που 
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του εναρμονισμένου συστήματος, για τα οποία ισχύουν τα όρια ανοχής που αναφέρο
νται στις σημειώσεις 6 και 7 του παραρτήματος Α του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Η παράγραφος 3 δεν επιτρέπει την υπέρβαση ενός από τα ποσοστά για τη μέγιστη περιεκτικότητα των μη καταγόμενων 
υλών, όπως ορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Β του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Οι παράγραφοι 3 και 4 δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε συμβαλλόμενο μέρος 
κατά την έννοια του άρθρου 4 (Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα). Ωστόσο, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 (Ανεπαρκής 
επεξεργασία ή μεταποίηση) και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 (Μονάδα χαρακτηρισμού) η ανοχή που ορίζεται στις εν λόγω 
παραγράφους εφαρμόζεται στο σύνολο όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για τη μεταποίηση ενός προϊόντος και για το 
οποίο ο κανόνας που ορίζεται στον πίνακα του παραρτήματος Β του παρόντος πρωτοκόλλου απαιτεί οι ύλες αυτές να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες.

ΑΡΘΡΟ 6

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, θεωρούνται ανεπαρκείς επεξεργασίες ή μεταποιήσεις για την απόκτηση του χαρα
κτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 5 (Επαρκώς επεξεργασμένα 
ή μεταποιημένα προϊόντα), οι εξής εργασίες:

α) εργασίες συντήρησης που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των εμπορευμάτων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και απο
θήκευσή τους·

β) διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων·

γ) πλύσιμο, καθαρισμός· αφαίρεση σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων·

δ) σιδέρωμα ή πρεσάρισμα των κλωστοϋφαντουργικών ειδών·
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ε) οι απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης·

στ) η αποφλοίωση, η μερική ή ολική λεύκανση ρυζιού· η στίλβωση και το γυάλισμα δημητριακών και ρυζιού·

ζ) εργασίες για τον χρωματισμό ή τον αρωματισμό ζάχαρης και την κατασκευή κύβων ζάχαρης· μερική ή ολική άλεση κρυ
σταλλικής ζάχαρης·

η) αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών και του κελύφους φρούτων, καρπών και λαχανικών·

θ) ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός·

ι) κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, αντιστοίχιση (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνόλου ειδών)·

ια) απλή τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, κουτιά, στερέωση επί λεπτοσανίδων και κάθε άλλη απλή εργασία 
συσκευασίας·

ιβ) επίθεση ή εκτύπωση σημάτων, ετικετών, λογοτύπων και άλλων παρόμοιων διακριτικών σημείων στα προϊόντα ή τη συσκευα
σία τους·

ιγ) απλή ανάμειξη προϊόντων, έστω και διαφορετικού είδους· ανάμειξη της ζάχαρης με οποιαδήποτε άλλη ύλη·

ιδ) απλή προσθήκη νερού ή αραίωση ή αφυδάτωση ή μετουσίωση προϊόντων·

ιε) απλή συνένωση μερών ειδών για την κατασκευή ενός πλήρους προϊόντος ή αποσυναρμολόγηση προϊόντων στα μέρη τους·

ιστ) συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων εργασιών που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ιε)· ή

ιζ) σφαγή ζώων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι εργασίες θεωρούνται απλές όταν για την εκτέλεσή τους δεν απαιτούνται ούτε 
ειδικές δεξιότητες ούτε μηχανές, συσκευές ή εργαλεία που κατασκευάζονται ή εγκαθίστανται ειδικά για τις εργασίες αυτές.

3. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται σε συγκεκριμένο προϊόν εντός της Ένωσης ή της Σινγκαπούρης πρέπει να εξετάζο
νται από κοινού όταν πρόκειται να ορισθεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του προϊόντος αυτού πρέπει να 
θεωρηθεί ως ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1.

ΑΡΘΡΟ 7

Μονάδα χαρακτηρισμού

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου συνίσταται στο συγκεκριμένο 
προϊόν, το οποίο θεωρείται η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονι
σμένου συστήματος.

2. Όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονι
σμένου συστήματος, το κάθε είδος πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

Όταν, κατ’ εφαρμογή του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 5 του εναρμονισμένου συστήματος, η συσκευασία συμπεριλαμβάνεται 
στο προϊόν για λόγους ταξινόμησης, τότε η συσκευασία συμπεριλαμβάνεται για τον προσδιορισμό της καταγωγής.

ΑΡΘΡΟ 8

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος 
και αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου, ή δεν τιμολογούνται 
ξεχωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν ένα σύνολο με το εν λόγω τεμάχιο εξοπλισμού, μηχανής, συσκευής ή οχήματος.

ΑΡΘΡΟ 9

Συνδυασμοί εμπορευμάτων

Κατά την έννοια του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 3 του εναρμονισμένου συστήματος, οι συνδυασμοί θεωρούνται καταγόμενα 
προϊόντα, όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα προϊόντα. Όταν συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από 
είδη καταγόμενα και μη, θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων δεν 
υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό της τιμής «εκ του εργοστασίου» του συνδυασμού.
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ΑΡΘΡΟ 10

Ουδέτερα στοιχεία

Για να προσδιοριστεί κατά πόσον ένα προϊόν έχει χαρακτήρα καταγωγής σε ένα συμβαλλόμενο μέρος, δεν είναι αναγκαίο να 
καθορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του:

α) της ενέργειας και των καυσίμων·

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού·

γ) των μηχανημάτων και των εργαλείων, καθώς και των συρματωτήρων (φιλιέρων) και των μητρών· των ανταλλακτικών και των 
υλικών που χρησιμοποιούνται στη συντήρηση εξοπλισμού και κτιρίων· των λιπαντικών, των λιπών, των δομικών υλικών και 
άλλων υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ή για τη λειτουργία εξοπλισμού και κτιρίων· των γαντιών, των γυα
λιών, των υποδημάτων, των ενδυμάτων, του εξοπλισμού ασφαλείας και των προμηθειών· του εξοπλισμού, των συσκευών και 
των προμηθειών που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή δοκιμών ή την επιθεώρηση των εμπορευμάτων· των καταλυτών και 
διαλυτών· και

δ) άλλων εμπορευμάτων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.

ΑΡΘΡΟ 11

Λογιστικός διαχωρισμός

1. Εάν κατά την επεξεργασία ή μεταποίηση ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες 
ύλες, οι αρμόδιες κρατικές αρχές μπορούν, ύστερα από γραπτή αίτηση οικονομικών φορέων, να επιτρέπουν τη διαχείριση των 
υλών με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου λογιστικού διαχωρισμού, χωρίς να διατηρούν τις ύλες σε χωριστά αποθέματα.

2. Οι αρμόδιες κρατικές αρχές δύνανται να εξαρτούν την παροχή της άδειας της παραγράφου 1 από την πλήρωση των όρων 
που κρίνονται αναγκαίοι.

3. Άδεια χορηγείται μόνο εάν μπορεί να εξασφαλιστεί με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του λογιστικού διαχωρισμού ότι, 
ανά πάσα στιγμή, ο αριθμός των παραγόμενων προϊόντων τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν προϊόντα καταγωγής Ένωσης 
ή Σινγκαπούρης είναι ο ίδιος με τον αριθμό που θα προέκυπτε με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου φυσικού διαχωρισμού των 
αποθεμάτων.

4. Εάν επιτραπεί, εφαρμόζεται η μέθοδος του λογιστικού διαχωρισμού, για παράδειγμα η μέθοδος υπολογισμού του μέσου 
όρου, η μέθοδος LIFO (last-in, first-out) ή FIFO (first-in, first-out), και η μέθοδος που χρησιμοποιείται καταγράφεται βάσει 
των εφαρμοστέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη Σινγκαπούρη αρχών της γενικής λογιστικής, ανάλογα με τη χώρα κατασκευής 
του προϊόντος.

5. Ένας κατασκευαστής που χρησιμοποιεί τη μέθοδο του λογιστικού διαχωρισμού μπορεί να εκδίδει ή να ζητεί την έκδοση 
δηλώσεων καταγωγής για την ποσότητα των προϊόντων που δύνανται να θεωρούνται ως καταγόμενα από το συμβαλλόμενο 
μέρος εξαγωγής. Ύστερα από αίτηση των τελωνειακών αρχών ή των αρμόδιων κρατικών αρχών του συμβαλλόμενου μέρους 
εξαγωγής, ο δικαιούχος υποβάλλει δήλωση για τον τρόπο διαχείρισης των ποσοτήτων.

6. Οι αρμόδιες κρατικές αρχές παρακολουθούν τη χρήση των αδειών που ορίζονται στην παράγραφο 3 και δύνανται να τις 
ανακαλούν, εφόσον ένας κατασκευαστής χρησιμοποιεί κατά μη δέοντα τρόπο την άδεια ή δεν πληροί οποιονδήποτε από τους 
λοιπούς όρους που παρατίθενται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΤΜΗΜΑ 3

ΕΔΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 12

Αρχή της εδαφικότητας

1. Οι όροι του τμήματος 2 σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στο συμ
βαλλόμενο μέρος.

2. Αν καταγόμενα εμπορεύματα, που έχουν εξαχθεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος προς μη συμβαλλόμενο μέρος, επανεισα
χθούν, πρέπει να θεωρούνται ως μη καταγόμενα εμπορεύματα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό για τις 
τελωνειακές αρχές ότι:

α) τα επανεισαγόμενα εμπορεύματα είναι τα ίδια με τα εμπορεύματα που εξήχθησαν· και

β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που ήταν αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω 
βρίσκονταν στο εν λόγω μη συμβαλλόμενο μέρος ή κατά την εξαγωγή τους.
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ΑΡΘΡΟ 13

Μη αλλοίωση

1. Τα προϊόντα που δηλώνονται για εισαγωγή σε ένα συμβαλλόμενο μέρος πρέπει να είναι τα ίδια προϊόντα που εξάγονται 
από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο θεωρείται ότι κατάγονται. Δεν θα πρέπει να έχουν υποστεί αλλοίωση ή καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο μετατροπή ή εργασίες, εκτός από τις εργασίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση ή από τις εργασίες 
για την προσθήκη ή την επίθεση σημάτων, ετικετών, σφραγίδων ή άλλων πληροφοριών, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με 
συγκεκριμένες εσωτερικές απαιτήσεις του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής, πριν από τη δήλωση εισαγωγής.

2. Η αποθήκευση προϊόντων ή αποστολών εμπορευμάτων επιτρέπεται, εφόσον παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη 
(στις) χώρα (-ες) διαμετακόμισης.

3. Με την επιφύλαξη του τμήματος 5, η κατάτμηση αποστολών επιτρέπεται εφόσον πραγματοποιείται από τον εξαγωγέα 
ή υπό την ευθύνη του και οι αποστολές παραμένουν υπό τελωνειακή επιτήρηση στη (στις) χώρα (-ες) διαμετακόμισης.

4. Η συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 έως 3 θεωρείται ικανοποιητική, εκτός εάν οι τελωνειακές αρχές έχουν λόγους να 
πιστεύουν το αντίθετο· στις περιπτώσεις αυτές, οι τελωνειακές αρχές δύνανται να ζητήσουν από τον δηλούντα να προσκομίσει 
αποδεικτικά στοιχεία της συμμόρφωσής του. Τα στοιχεία αυτά παρέχονται με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συμβατικά έγγραφα 
μεταφοράς, για παράδειγμα, φορτωτικές, ή με πραγματικά ή συγκεκριμένα στοιχεία που βασίζονται στη σήμανση ή την αρίθ
μηση των δεμάτων ή με άλλα στοιχεία που αφορούν τα ίδια τα εμπορεύματα.

ΑΡΘΡΟ 14

Εκθέσεις

1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται για να συμμετάσχουν σε έκθεση σε χώρα άλλη από το συμβαλλόμενο μέρος και 
πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν σε συμβαλλόμενο μέρος, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις διατάξεις της παρού
σας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι αποδεικνύεται στις τελωνειακές αρχές κατά ικανοποιητικό τρόπο ότι:

α) ένας εξαγωγέας απέστειλε τα προϊόντα αυτά από ένα συμβαλλόμενο μέρος στη χώρα που πραγματοποιείται η έκθεση και τα 
εξέθεσε σε αυτήν·

β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα διέθεσε κατά άλλον τρόπο σε παραλήπτη σε άλλο συμβαλλόμενο 
μέρος·

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 δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξή τους στη συγκεκριμένη έκθεση, από τη στιγμή που 
απεστάλησαν για την έκθεση.

2. Δήλωση καταγωγής εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 5 και υποβάλλεται στις τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής κατά τον συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να αναγράφεται η ονομασία 
και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατόν να ζητηθούν, όπου κρίνεται αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχε
τικά 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 κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο.

ΤΜΗΜΑ 4

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΑΡΘΡΟ 15

Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς

1. Οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή προϊόντων καταγωγής της Ένωσης ή της Σινγκαπού
ρης για τις οποίες έχει εκδοθεί ή συνταχθεί δήλωση καταγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος 5 δεν αποτελούν στην 
Ένωση ή στη Σινγκαπούρη αντικείμενο επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς οποιουδήποτε είδους.

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 Ένωση ή στη Σινγκαπούρη, επί υλών 
που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή, σε περίπτωση που ισχύει αυτή η επιστροφή, διαγραφή, η μη καταβολή, ρητά ή στην 
πράξη, όταν τα προϊόντα που παράγονται από τις εν λόγω ύλες εξάγονται αλλά όχι όταν διατίθενται στην εσωτερική κατα
νάλωση ενός συμβαλλόμενου μέρους.
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3. Ο εξαγωγέας προϊόντων που καλύπτονται από δήλωση καταγωγής πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει ανά πάσα στιγμή, 
αν ζητηθεί από τις τελωνειακές αρχές, όλα τα κατάλληλα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι δεν έχει επιτραπεί 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 σ’ αυτές τις ύλες έχουν πράγματι καταβληθεί.

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 ισχύουν επίσης για τη συσκευασία κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφος 2 
(Μονάδα χαρακτηρισμού), τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τα εργαλεία κατά την έννοια του άρθρου 8 (Εξαρτήματα, ανταλ
λακτικά και εργαλεία) και τους συνδυασμούς προϊόντων κατά την έννοια του άρθρου 9 (Συνδυασμοί εμπορευμάτων), όταν αυτά 
δεν αποτελούν είδη καταγωγής.

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 ισχύουν μόνο για τις ύλες που υπάγονται στο παρόν πρωτόκολλο.

ΤΜΗΜΑ 5

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 16

Γενικές απαιτήσεις

1. Τα προϊόντα καταγωγής Ένωσης κατά την εισαγωγή τους στη Σινγκαπούρη και τα προϊόντα καταγωγής Σινγκαπούρης 
κατά την εισαγωγή τους στην Ένωση υπάγονται σε προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση βάσει της παρούσας συμφωνίας, 
εφόσον προσκομισθεί η δήλωση (στο εξής αναφερόμενη ως «δήλωση καταγωγής»). Η δήλωση καταγωγής προσκομίζεται σε 
τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει το προϊόν καταγωγής με επαρκείς λεπτομέρειες για τη διαπίστωση της 
ταυτότητάς του.

2. Προϊόντα καταγωγής, κατά την έννοια του παρόντος πρωτοκόλλου, εμπίπτουν, στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 22 (Απαλλαγές από τη δήλωση καταγωγής), στην προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που προβλέπει η παρούσα 
συμφωνία, χωρίς να είναι αναγκαίο να υποβληθεί κάποιο από τα έγγραφα που ορίζονται στην παράγραφο 1.

ΑΡΘΡΟ 17

Όροι για τη σύνταξη της δήλωσης καταγωγής

1. Η δήλωση καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 16 (Γενικές απαιτήσεις) μπορεί να συντάσσεται:

α) στην Ένωση:

i) από εξαγωγέα κατά την έννοια του άρθρου 18 (Εγκεκριμένος εξαγωγέας)· ή

ii) από οποιονδήποτε εξαγωγέα για κάθε αποστολή που αποτελείται από ένα ή περισσότερα δέματα, τα οποία περιέχουν 
καταγόμενα προϊόντα, των οποίων η συνολική αξία δεν υπερβαίνει τα 6 000 ευρώ.

β) στη Σινγκαπούρη από έναν εξαγωγέα που:

i) έχει καταχωρηθεί από τις αρμόδιες αρχές και διαθέτει ενιαίο αριθμό οντότητας· και

ii) συμμορφώνεται με τις συναφείς ρυθμιστικές διατάξεις της Σινγκαπούρης σχετικά με την έκδοση δηλώσεων καταγωγής.

2. Η δήλωση καταγωγής μπορεί να συντάσσεται εάν τα σχετικά προϊόντα θεωρούνται ως προϊόντας καταγωγής Ένωσης 
ή Σινγκαπούρης και πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

3. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση καταγωγής πρέπει να είναι σε θέση να προσκομίσει ανά πάσα στιγμή, εάν του ζητη
θεί από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής, κάθε κατάλληλο έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 23 
(Δικαιολογητικά έγγραφα) και αποδεικνύει τον χαρακτήρα καταγωγής των εν λόγω προϊόντων καθώς και την εκπλήρωση των 
λοιπών απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

4. Η δήλωση καταγωγής συμπληρώνεται από τον εξαγωγέα με δακτυλογράφηση, επίθεση σφραγίδας ή με εκτύπωση στο 
τιμολόγιο, στο δελτίο αποστολής ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της δήλωσης παρατίθεται στο παράρτημα Ε του 
παρόντος πρωτοκόλλου σύμφωνα την εθνική νομοθεσία του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Εάν η δήλωση είναι χειρόγραφη 
συμπληρώνεται με μελάνι και κεφαλαίους χαρακτήρες. Στην περίπτωση εξαγωγών από τη Σινγκαπούρη, η δήλωση καταγωγής 
συντάσσεται με βάση το κείμενο στην αγγλική γλώσσα και, στην περίπτωση εξαγωγών από την Ένωση, η δήλωση καταγωγής 
μπορεί να συντάσσεται σε μια από τις γλωσσικές εκδόσεις του παραρτήματος Ε του παρόντος πρωτοκόλλου.

5. Οι δηλώσεις καταγωγής φέρουν σε πρωτότυπο τη χειρόγραφη υπογραφή του εξαγωγέα. Δεν απαιτείται από εγκεκριμένο 
εξαγωγέα, κατά την έννοια του άρθρου 18 (Εγκεκριμένος εξαγωγέας), να υπογράφει τέτοιες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι 
παρέχει στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής γραπτή ανάληψη υποχρέωσης για αποδοχή της πλήρους 
ευθύνης για τη δήλωση καταγωγής από την οποία φαίνεται ότι οι εν λόγω δηλώσεις ισχύουν σαν να έφεραν πράγματι τη χει
ρόγραφη υπογραφή του.
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6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, μπορεί να εκδίδεται κατ’ εξαίρεση δήλωση καταγωγής κατόπιν εξαγωγής («ανα
δρομική δήλωση») υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλεται στο συμβαλλόμενο μέρος εισαγωγής το αργότερο εντός δύο ετών, 
στην περίπτωση της Ένωσης, και ενός έτους, στην περίπτωση της Σινγκαπούρης, ύστερα από την είσοδο των εμπορευμάτων στο 
έδαφός τους.

ΑΡΘΡΟ 18

Εγκεκριμένος εξαγωγέας

1. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης μπορούν να επιτρέψουν σε οποιονδήποτε εξαγωγέα που εξάγει προϊ
όντα βάσει της παρούσας συμφωνίας να εκδίδει δηλώσεις καταγωγής ανεξαρτήτως της αξίας των σχετικών προϊόντων (στο εξής 
αναφερόμενος ως «εγκεκριμένος εξαγωγέας»). Ο εξαγωγέας που επιδιώκει την έκδοση τέτοιας άδειας πρέπει να προσφέρει στις 
τελωνειακές αρχές όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις για την επαλήθευση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων καθώς και της 
τήρησης των λοιπών διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης μπορούν να παρέχουν το καθεστώς του εγκεκριμένου εξαγωγέα, υπό 
οιεσδήποτε προϋποθέσεις κρίνουν κατάλληλες.

3. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης μπορούν να παρέχουν στον εγκεκριμένο εξαγωγέα αριθμό τελωνεια
κής αδείας, ο οποίος αναγράφεται στη δήλωση καταγωγής.

4. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης παρακολουθούν τη χρήση της άδειας από τον εγκεκριμένο 
εξαγωγέα.

5. Οι τελωνειακές αρχές των κρατών μελών της Ένωσης μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια ανά πάσα στιγμή. Την ανακα
λούν όταν ο εγκεκριμένος εξαγωγέας δεν παρέχει πλέον τις εγγυήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, δεν πληροί πλέον 
τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 ή δεν χρησιμοποιεί ορθά την άδεια.

ΑΡΘΡΟ 19

Διάρκεια ισχύος της δήλωσης καταγωγής

1. Η δήλωση καταγωγής ισχύει για δώδεκα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης στο συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής. Προτι
μησιακή δασμολογική μεταχείριση ζητάται κατά την εν λόγω περίοδο από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους 
εισαγωγής.

2. Οι δηλώσεις καταγωγής που κατατίθενται στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μετά την 
παρέλευση της προθεσμίας υποβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 1, μπορούν να γίνονται δεκτές για την εφαρμογή του 
προτιμησιακού καθεστώτος στην περίπτωση που η αδυναμία υποβολής των εγγράφων αυτών εντός της καθορισμένης προθε
σμίας οφείλεται σε εξαιρετικές περιστάσεις.

3. Σε περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στην παράγραφο 2, οι τελωνειακές αρχές 
του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής μπορούν να αποδέχονται τις δηλώσεις καταγωγής, όταν τα προϊόντα έχουν προσκομιστεί 
πριν από την εν λόγω τελική ημερομηνία.

ΑΡΘΡΟ 20

Υποβολή της δήλωσης καταγωγής

Για τους σκοπούς της αίτησης προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, οι δηλώσεις καταγωγής υποβάλλονται στις τελωνεια
κές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής σύμφωνα με τις διαδικασίες που ισχύουν στο εν λόγω μέρος. Οι εν λόγω 
αρχές έχουν τη δυνατότητα να ζητούν μετάφραση της δήλωσης καταγωγής.

ΑΡΘΡΟ 21

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές

Όταν, ύστερα από αίτηση του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 α) του εναρ
μονισμένου συστήματος, που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του εναρμονισμένου συστή
ματος, εισάγονται με τμηματικές αποστολές, υποβάλλεται γι’ αυτά ενιαία δήλωση καταγωγής στις τελωνειακές αρχές κατά την 
εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής.
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ΑΡΘΡΟ 22

Απαλλαγές από τη δήλωση καταγωγής

1. Τα προϊόντα που αποστέλλονται με τη μορφή μικροδεμάτων μεταξύ ιδιωτών ή που περιέχονται στις προσωπικές απο
σκευές ταξιδιωτών γίνονται δεκτά ως καταγόμενα προϊόντα, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση δήλωσης καταγωγής, με την προ
ϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά δεν εισάγονται στο πλαίσιο εμπορικών συναλλαγών και δηλώνονται ως πληρούντα τις προϋπο
θέσεις 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 επισυνάπτεται στο εν λόγω έγγραφο.

2. Περιστασιακές εισαγωγές και εισαγωγές αποτελούμενες αποκλειστικά από προϊόντα για προσωπική χρήση των παραλη
πτών και των ταξιδιωτών ή των οικογενειών τους δεν πρέπει να θεωρούνται ως εισαγωγές με εμπορικό χαρακτήρα, εάν είναι 
προφανές, λόγω της φύσης και της ποσότητας των προϊόντων, ότι δεν επιδιώκεται εμπορικός σκοπός.

3. Η συνολική αξία των προϊόντων αυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 500 ευρώ στις περιπτώσεις μικροδεμάτων ή τα 1 200 
ευρώ στις περιπτώσεις που τα προϊόντα αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών των ταξιδιωτών.

ΑΡΘΡΟ 23

Δικαιολογητικά έγγραφα

Τα έγγραφα που ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 (Όροι για τη σύνταξη της δήλωσης καταγωγής) και χρησιμοποιούνται 
για να αποδείξουν ότι τα προϊόντα που καλύπτονται από δήλωση καταγωγής μπορούν πράγματι να θεωρούνται ως προϊόντα 
καταγωγής Ένωσης ή Σινγκαπούρης και πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, μπορούν να περιλαμ
βάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

α) άμεση απόδειξη των διαδικασιών παραγωγής των σχετικών εμπορευμάτων τις οποίες εφαρμόζει ο εξαγωγέας ή ο προμηθευ
τής και οι οποίες περιλαμβάνονται για παράδειγμα στα λογιστικά του βιβλία ή στα εσωτερικά λογιστικά του στοιχεία·

β) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν τον χαρακτήρα καταγωγής των υλών που χρησιμοποιήθηκαν, τα οποία εκδόθηκαν 
ή συντάχθηκαν σε συμβαλλόμενο μέρος, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την οικεία εσωτερική 
νομοθεσία· ή

γ) έγγραφα τα οποία αποδεικνύουν την επεξεργασία ή μεταποίηση των υλών σε συμβαλλόμενο μέρος, τα οποία εκδόθηκαν 
ή συντάχθηκαν σε συμβαλλόμενο μέρος, όπου τα εν λόγω έγγραφα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την εσωτερική νομοθεσία·

ΑΡΘΡΟ 24

Φύλαξη της δήλωσης καταγωγής και των δικαιολογητικών εγγράφων

1. Ο εξαγωγέας που συντάσσει δήλωση τιμολογίου φυλάσσει αντίγραφο της εν λόγω δήλωσης καταγωγής, καθώς και τα 
έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 17 παράγραφος 3 (Όροι για τη σύνταξη της δήλωσης καταγωγής), επί τρία τουλάχιστον 
έτη.

2. Οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής φυλάσσουν τις δηλώσεις καταγωγής που υποβάλλονται σε 
αυτές επί τρία τουλάχιστον έτη.

3. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μεριμνά ώστε, σύμφωνα με τις οικείες νομοθετικές και κανονιστικές του διατάξεις, οι εξαγω
γείς στο έδαφός του να διατηρούν την τεκμηρίωση ή τα αρχεία τους σε οποιοδήποτε μέσο, υπό τον όρο ότι μπορούν να τα 
ανακτήσουν ή να τα τυπώσουν.

ΑΡΘΡΟ 25

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στη δήλωση καταγωγής και εκείνων που αναγράφονται 
στα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στο τελωνείο για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των προϊόντων δεν συνε
πάγεται αφ’ εαυτής την ακυρότητα της δήλωσης καταγωγής, εάν αποδεικνύεται δεόντως ότι το εν λόγω έγγραφο πράγματι 
αντιστοιχεί στα προσκομισθέντα προϊόντα.

2. Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως τα τυπογραφικά λάθη στη δήλωση καταγωγής, δεν πρέπει να συνεπάγονται την απόρ
ριψη του εν λόγω εγγράφου, εάν τα εν λόγω σφάλματα δεν είναι τέτοια που να δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα 
των δηλώσεων του εγγράφου.
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ΑΡΘΡΟ 26

Ποσά εκφρασμένα σε ευρώ

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) (Όροι για τη σύνταξη της δήλω
σης καταγωγής) και του άρθρου 22 παράγραφος 3 (Απαλλαγές από τη δήλωση καταγωγής), σε περιπτώσεις όπου τα προϊόντα 
τιμολογούνται σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ, κάθε ένα από τα κράτη μέλη της Ένωσης καθορίζει ετησίως ποσά σε 
εθνικά νομίσματα των οικείων χωρών που ισοδυναμούν με τα ποσά σε ευρώ.

2. Μια αποστολή υπάγεται στις ευνοϊκές διατάξεις του άρθρου 17 παράγραφος 1 στοιχείο α) σημείο ii) (Όροι για τη 
σύνταξη της δήλωσης καταγωγής) και του άρθρου 22 παράγραφος 3 (Απαλλαγές από τη δήλωση καταγωγής), με αναφορά στο 
νόμισμα στο οποίο εκδίδεται το τιμολόγιο, σύμφωνα με το ποσό που έχει καθορίσει το οικείο συμβαλλόμενο μέρος.

3. Τα ποσά που εκφράζονται στο εθνικό νόμισμα μιας συγκεκριμένης χώρας είναι ισοδύναμα με την αντίστοιχη αξία στο ίδιο 
εθνικό νόμισμα εκφραζόμενο σε ευρώ, την πρώτη εργάσιμη ημέρα του Οκτωβρίου. Τα ποσά κοινοποιούνται στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέχρι 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. Ένα κράτος μέλος της Ένωσης 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 του νόμισμα. Το στρογγυλοποιημένο ποσό δεν μπορεί να δια
φέρει από το ποσό που προκύπτει από τη μετατροπή κατά περισσότερο από πέντε τοις εκατό. Ένα κράτος μέλος της Ένωσης 
μπορεί να διατηρεί αμετάβλητο το ισόποσο ποσού εκφρασμένου σε ευρώ στο εθνικό του νόμισμα, εφόσον κατά τη στιγμή της 
ετήσιας αναπροσαρμογής που προβλέπεται στην παράγραφο 3, η μετατροπή του εν λόγω ποσού πριν από τη στρογγυλοποίηση 
οδηγεί σε αύξηση μικρότερη από δεκαπέντε τοις εκατό του ισόποσου σε εθνικό νόμισμα. Το ισόποσο σε εθνικό νόμισμα μπορεί 
να διατηρείται αμετάβλητο, εάν η μετατροπή δεν οδηγεί σε μείωση της ισοδύναμης αξίας.

5. Τα ποσά που εκφράζονται σε ευρώ επανεξετάζονται από την επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας των συμβαλλόμενων 
μερών η οποία συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 16.2 (ειδικές επιτροπές) κατόπιν αίτησης της Ένωσης ή της Σινγκαπούρης. 
Κατά τη διενέργεια της εν λόγω επανεξέτασης, τα συμβαλλόμενα μέρη εξετάζουν αν επιδιώκεται η διατήρηση των συνεπειών των 
σχετικών ορίων με πραγματικούς όρους. Για τους σκοπούς αυτούς, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με απόφαση της επιτρο
πής τελωνειακής συνεργασίας, να αποφασίσουν την τροποποίηση των ποσών που εκφράζονται σε ευρώ.

ΤΜΗΜΑ 6

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 27

Συνεργασία των αρμόδιων αρχών

1. Οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών διαβιβάζουν αμοιβαία, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τις διευθύνσεις 
των τελωνειακών αρχών που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των δηλώσεων καταγωγής.

2. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συν
δρομή, μέσω των αρμοδίων αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των δηλώσεων καταγωγής και της ακρίβειας των πληροφο
ριών που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα.

ΑΡΘΡΟ 28

Επαλήθευση των δηλώσεων καταγωγής

1. Ο μεταγενέστερος έλεγχος των δηλώσεων καταγωγής πραγματοποιείται δειγματοληπτικά ή κάθε φορά που οι τελωνειακές 
αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής έχουν εύλογες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα τέτοιων εγγράφων, ως προς τον 
χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή την τήρηση των λοιπών προϋποθέσεων του παρόντος πρωτοκόλλου.

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επι
στρέφουν τη δήλωση καταγωγής, εάν έχει υποβληθεί, ή αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου στις τελωνειακές αρχές του συμβαλ
λόμενου μέρους εξαγωγής, αναφέροντας, κατά περίπτωση, τους λόγους της έρευνας. Προς επίρρωση της αίτησής τους για 
έλεγχο, αυτές παρέχουν όλα τα έγγραφα και όλες τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει και που υποδεικνύουν ότι οι πλη
ροφορίες που αναγράφονται στη δήλωση καταγωγής είναι ανακριβείς.

3. Ο έλεγχος διενεργείται από τις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής. Για τον σκοπό αυτό, οι εν λόγω 
αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητούν την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργούν ελέγχους των λογιστικών 
βιβλίων του εξαγωγέα καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνουν αναγκαίο.
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4. Αν οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής αποφασίσουν να αναστείλουν την προτιμησιακή μεταχεί
ριση για τα συγκεκριμένα προϊόντα, εν αναμονή των αποτελεσμάτων του ελέγχου, επιτρέπουν στον εισαγωγέα να παραλάβει τα 
προϊόντα, με την επιφύλαξη λήψης κάθε προληπτικού μέτρου που κρίνεται απαραίτητο. Τυχόν αναστολή της προτιμησιακής 
μεταχείρισης ανακαλείται το ταχύτερο δυνατόν αφότου οι τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής επιβε
βαιώσουν τον χαρακτήρα καταγωγής των σχετικών προϊόντων ή ότι ικανοποιούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος 
πρωτοκόλλου.

5. Οι τελωνειακές αρχές που ζητούν τον έλεγχο ενημερώνονται για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου το ταχύτερο 
δυνατόν. Τα εν λόγω αποτελέσματα πρέπει να ορίζουν σαφώς αν τα έγγραφα είναι γνήσια και αν τα σχετικά προϊόντα μπορούν 
πράγματι να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής σε ένα συμβαλλόμενο μέρος και ότι πληρούν τους λοιπούς όρους του 
παρόντος πρωτοκόλλου.

6. Εάν, σε περίπτωση εύλογων αμφιβολιών, δεν δοθεί απάντηση εντός δέκα μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτή
ματος ελέγχου ή εάν η απάντηση δεν περιλαμβάνει επαρκείς πληροφορίες που να επιτρέπουν στις αιτούσες τελωνειακές αρχές 
τη διαπίστωση της γνησιότητας του εν λόγω εγγράφου ή της πραγματικής καταγωγής των προϊόντων, οι αιτούσες τελωνειακές 
αρχές αρνούνται, εκτός εκτάκτων περιστάσεων, το δικαίωμα της προτίμησης.

ΑΡΘΡΟ 29

Διοικητικές έρευνες

1. Όταν από τα αποτελέσματα της διαδικασίας ελέγχου ή από οποιαδήποτε άλλη διαθέσιμη πληροφορία προκύπτουν ενδεί
ξεις ότι οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου παραβιάζονται, το συμβαλλόμενο μέρος εξαγωγής με δική του πρωτοβουλία 
ή κατόπιν αιτήματος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους διεξάγει ή μεριμνά για τη διεξαγωγή κατάλληλων ερευνών με τη 
δέουσα ταχύτητα για τον εντοπισμό και την πρόληψη τέτοιων παραβιάσεων. Τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών κοινοποιού
νται στο συμβαλλόμενο μέρος που ζήτησε τη διεξαγωγή του ελέγχου.

2. Το συμβαλλόμενο μέρος που ζήτησε τον έλεγχο μπορεί να είναι παρόν κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, υπό τους όρους 
που μπορεί να καθορίζει η αρμόδια αρχή του συμβαλλόμενου μέρους εξαγωγής.

3. Όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος διαπιστώσει, βάσει αντικειμενικών πληροφοριών, επανειλημμένη αδυναμία (2) εξασφάλισης 
διοικητικής συνεργασίας βάσει του παρόντος τμήματος, ή συστηματική και εσκεμμένη απάτη του άλλου συμβαλλόμενου 
μέρους, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του 
(των) εκάστοτε προϊόντος(-ων), σύμφωνα με την παράγραφο 4.

4. Η εφαρμογή της προσωρινής αναστολής υπόκειται στις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) το συμβαλλόμενο μέρος που προέβη σε σχετική διαπίστωση, σύμφωνα με την παράγραφο 3, κοινοποιεί αμελλητί στην επι
τροπή εμπορίου που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 16.1 (Επιτροπή εμπορίου) τις διαπιστώσεις του, καθώς και τις 
αντικειμενικές πληροφορίες και τις ενέργειες που συνιστά να αναληφθούν. Με την παραλαβή της εν λόγω κοινοποίησης, 
η επιτροπή εμπορίου συνέρχεται για να αποφασίσει τις κατάλληλες ενέργειες με βάση όλες τις σχετικές πληροφορίες και τις 
αντικειμενικές διαπιστώσεις, έτσι ώστε να εξευρεθεί μια αποδεκτή λύση και για τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Κατά την περί
οδο των διαβουλεύσεων που αναφέρθηκαν ανωτέρω, το (τα) σχετικό (-ά) προϊόν (-όντα) υπόκειται (-νται) σε προτιμησιακή 
μεταχείριση·

β) όταν τα συμβαλλόμενα μέρη διεξάγουν διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου και αποτυγχάνουν να συμφωνή
σουν επί μίας αποδεκτής λύσης εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση, το ενδιαφερόμενο συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να 
αναστείλει προσωρινά τη σχετική προτιμησιακή μεταχείριση του(των) συγκεκριμένου(-ων) προϊόντος(-ων), στον βαθμό που 
αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για να προστατευτούν τα συμφέροντά του. Η προσωρινή αναστολή κοινοποιείται στην 
επιτροπή εμπορίου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση·

(2) Για  τους σκοπούς άρθρου 29 παράγραφος 3 (Διοικητικές  έρευνες),  ως  επανειλημμένη αδυναμία παροχής διοικητικής συνεργασίας  νοείται, 
μεταξύ άλλων, η επανειλημμένη αδυναμία τήρησης των υποχρεώσεων ελέγχου του χαρακτήρα καταγωγής του (των) σχετικού (-ών) προϊόντος 
(-ων) ή η επανειλημμένη άρνηση ή η αδικαιολόγητη καθυστέρηση διεξαγωγής έρευνας και/ή κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της και/ή διεξα
γωγής του επακόλουθου ελέγχου της δήλωσης καταγωγής, για συνεχή περίοδο δέκα μηνών.
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γ) οι προσωρινές αναστολές βάσει του παρόντος άρθρου πρέπει να είναι ανάλογες με τις επιπτώσεις στα οικονομικά συμφέρο
ντα του ενδιαφερόμενου συμβαλλόμενου μέρους που προκύπτουν από την κατάσταση στην οποία οφείλεται η διαπίστωση 
του συμβαλλόμενου μέρους η οποία αναφέρεται στην παράγραφο 3. Οι αναστολές αυτές δεν μπορούν να ισχύουν για 
διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και μπορούν να ανανεωθούν, αν, κατά την ημερομηνία λήξης τους, δεν έχουν σημειωθεί 
ουσιαστικές αλλαγές ως προς τις συνθήκες που οδήγησαν στην αρχική αναστολή· και

δ) οι προσωρινές αναστολές και η τυχόν ανανέωσή τους κοινοποιούνται αμέσως μετά την έγκρισή τους στην επιτροπή εμπο
ρίου. Οι αναστολές αυτές αποτελούν το αντικείμενο τακτικών διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της επιτροπής εμπορίου, ιδίως με 
σκοπό την κατάργησή τους, μόλις πάψουν να συντρέχουν οι λόγοι εφαρμογής τους.

ΑΡΘΡΟ 30

Επίλυση των διαφορών

1. Εφόσον, στο πλαίσιο των διαδικασιών ελέγχου του άρθρου 28 (Επαλήθευση των δηλώσεων καταγωγής) ανακύπτουν δια
φορές που δεν μπορούν να διευθετηθούν μεταξύ των αρμόδιων αρχών που ζητούν τον έλεγχο και των αρμόδιων αρχών που 
είναι αρμόδιες για τη διενέργειά του, ή που εγείρουν ζητήματα ερμηνείας του παρόντος πρωτοκόλλου, αυτές υποβάλλονται 
στην επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται βάσει του άρθρου 16.2 (ειδικές επιτροπές).

2. Όλες οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και των αρμόδιων αρχών του συμβαλλόμενου μέρους εισαγωγής διευθετούνται 
βάσει της νομοθεσίας του εν λόγω συμβαλλόμενου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 31

Κυρώσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη ορίζουν διαδικασίες για την επιβολή κυρώσεων σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη 
εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες με σκοπό την επίτευξη προτιμησιακής μεταχείρισης για προϊόντα.

ΤΜΗΜΑ 7

ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΙΛΙΑ

Άρθρο 32

Εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου

1. Ο όρος «Ένωση» δεν καλύπτει την Θέουτα και τη Μελίλια.

2. Προϊόντα καταγωγής Σινγκαπούρης, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια εμπίπτουν από κάθε άποψη στο ίδιο 
τελωνειακό καθεστώς με αυτό που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης βάσει του 
πρωτοκόλλου 2 της πράξης για τους όρους προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας και 
για τις προσαρμογές των Συνθηκών (1). Η Σινγκαπούρη παρέχει στις εισαγωγές προϊόντων που καλύπτονται από τη συμφωνία 
και κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια, το ίδιο τελωνειακό καθεστώς με αυτό που παρέχει σε προϊόντα που εισάγονται 
και κατάγονται από την Ένωση.

3. Για την εφαρμογή της παραγράφου 2, το παρόν πρωτόκολλο εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, στα προϊόντα 
καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας, με την επιφύλαξη των ειδικών όρων που καθορίζονται στο άρθρο 33 (Ειδικοί όροι).

ΑΡΘΡΟ 33

Ειδικοί όροι

1. Εφόσον μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 (Μη αλλοίωση), τα ακόλουθα θεωρούνται ως:

α) προϊόντα καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας:

i) τα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα στη Θέουτα και στη Μελίλια·

(1) ΕΕ ΕΕ L 302 της 15.11.1985, σ. 23.
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ii) τα προϊόντα που παράγονται στη Θέουτα και στη Μελίλια, για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα 
άλλα από αυτά που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 
(Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα)· ή

ββ) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από συμβαλλόμενο μέρος, εφόσον έχουν υποβληθεί σε επεξεργασίες ή μεταποιήσεις 
πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση).

β) προϊόντα καταγωγής Σινγκαπούρης:

i) τα προϊόντα που είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα στη Σινγκαπούρη·

ii) τα προϊόντα που παράγονται στη Σινγκαπούρη στην κατασκευή των οποίων χρησιμοποιήθηκαν προϊόντα άλλα από αυτά 
που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό την προϋπόθεση ότι:

αα) τα εν λόγω προϊόντα αποτέλεσαν αντικείμενο επαρκών επεξεργασιών ή μεταποιήσεων κατά την έννοια του άρθρου 5 
(Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα)· ή

ββ) τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια ή την Ένωση και εφόσον έχουν υποβληθεί σε επε
ξεργασίες ή μεταποιήσεις πέραν από τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία 
ή μεταποίηση).

2. Η Θέουτα και η Μελίλια θεωρούνται ως ενιαίο έδαφος.

3. Ο εξαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του υποχρεούται να αναγράφει τις μνείες «Σινγκαπούρη» και «Θέουτα 
και Μελίλια» στις δηλώσεις καταγωγής για προϊόντα καταγωγής από τις περιοχές αυτές αντιστοίχως.

4. Οι ισπανικές τελωνειακές αρχές είναι υπεύθυνες για τη εφαρμογή της παρούσας σύμβασης στη Θέουτα και τη Μελίλια.

ΤΜΗΜΑ 8

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 34

Τροποποιήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται, με απόφαση της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 16.2 (Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου.

Ύστερα από τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ένωσης και μιας ή περισσοτέρων χωρών ASEAN, τα 
συμβαλλόμενα μέρη μπορούν, με απόφαση της επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που συγκροτείται βάσει του άρθρου 16.2 
(Ειδικές επιτροπές), να τροποποιούν ή να προσαρμόζουν το παρόν πρωτόκολλο και ιδίως το παράρτημα Γ που ορίζεται στο 
άρθρο 3 παράγραφος 7 (Σώρευση καταγωγής), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η συνοχή των κανόνων καταγωγής που εφαρμόζο
νται στο πλαίσιο των προτιμησιακών συναλλαγών μεταξύ των χωρών ASEAN και της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 35

Μεταβατικές διατάξεις για τα εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή υπό αποθήκευση

Η παρούσα συμφωνία μπορεί να εφαρμόζεται σε εμπορεύματα τα οποία είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος πρωτο
κόλλου και τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας, βρίσκονται είτε υπό διαμετακόμιση είτε 
υπό προσωρινή αποθήκευση στα συμβαλλόμενα μέρη, σε αποθήκη τελωνειακής αποταμίευσης ή σε ελεύθερες ζώνες, υπό την 
προϋπόθεση ότι υποβάλλεται δήλωση καταγωγής που εκδίδεται εκ των υστέρων στις τελωνειακές αρχές του συμβαλλόμενου 
μέρους εισαγωγής, και εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία αυτή, και, εάν ζητηθεί, αυτή η δήλωση επισυνάπτεται στα 
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα εμπορεύματα μεταφέρθηκαν απευθείας σύμφωνα με το άρθρο 13 (Μη αλλοίωση).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β

Σημείωση 1 – Γενική εισαγωγή

Ο πίνακας περιλαμβάνει τους όρους που πρέπει να πληρούν όλα τα προϊόντα για να θεωρηθούν επαρκώς επεξεργασθέντα 
ή μεταποιηθέντα κατά την έννοια του άρθρου 5 (Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα) του πρωτοκόλλου. Υπάρ
χουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κανόνων, που διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν:

α) με την επεξεργασία ή μεταποίηση δεν σημειώνεται υπέρβαση μιας μέγιστης περιεκτικότητας σε μη καταγόμενες ύλες·

β) μέσω της επεξεργασίας ή μεταποίησης ο ισχύων 4-ψήφιος αριθμός κλάσης ή 6-ψήφιος αριθμός διάκρισης του Εναρμονι
σμένου Συστήματος των μεταποιημένων προϊόντων καθίσταται διαφορετικός από τον αντίστοιχο 4-ψήφιο αριθμό κλάσης 
ή 6-ψήφιο αριθμό διάκρισης του Εναρμονισμένου Συστήματος των χρησιμοποιούμενων υλών·

γ) πραγματοποιείται ειδική επεξεργασία και μεταποίηση· και

δ) η επεξεργασία ή μεταποίηση πραγματοποιείται σε ορισμένες εξ ολοκλήρου παραγόμενες ύλες.

Σημείωση 2 – Η δομή του πίνακα

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 στη στήλη 3. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του κωδικού της πρώτης στήλης προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό 
σημαίνει ότι οι κανόνες στη στήλη 3 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 σχετι
κοί κανόνες που αναφέρονται στη στήλη 3 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 εμφανί
ζονται μαζί στη στήλη 1.

2.3. Όταν υπάρχουν διάφοροι κανόνες στον παρόντα πίνακα που εφαρμόζονται σε διάφορα προϊόντα της ίδιας δασμολογικής 
κλάσης, κάθε εδάφιο περιέχει την περιγραφή εκείνου του τμήματος της κλάσης που καλύπτεται από τον κανόνα που 
δίνεται παραπλεύρως στη στήλη 3.

2.4. Όταν στη στήλη 3 παρατίθενται δύο διαφορετικοί κανόνες που χωρίζονται με το διαζευκτικό «ή», ο εξαγωγέας έχει τη 
διακριτική ευχέρεια επιλογής του κανόνα που θα χρησιμοποιήσει.

Σημείωση 3 – Παραδείγματα εφαρμογής των κανόνων

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 5 (Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα) του πρωτοκόλλου που αφορούν προϊόντα 
τα οποία έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του «προϊόντος καταγωγής» και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊ
όντων, ισχύουν, ανεξάρτητα από το αν η εν λόγω ιδιότητα αποκτήθηκε στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν 
λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο σε συμβαλλόμενο μέρος.

3.2. Σύμφωνα με το άρθρο 6 (Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση) του πρωτοκόλλου, η εκτελούμενη επεξεργασία ή μετα
ποίηση πρέπει να υπερβαίνει τον κατάλογο των εργασιών που αναφέρονται στο εν λόγω άρθρο. Σε διαφορετική περί
πτωση, τα προϊόντα δεν πληρούν τα κριτήρια παραχώρησης του ευεργετήματος της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχεί
ρισης, ακόμη και αν πληρούνται οι όροι του κατωτέρω πίνακα.

Με την επιφύλαξη της διάταξης του πρώτου εδαφίου, οι κανόνες του πίνακα αντιπροσωπεύουν τον ελάχιστο απαιτούμενο 
βαθμό επεξεργασίας ή μεταποίησης και ο υψηλότερος βαθμός επεξεργασίας ή μεταποίησης προσδίδει επίσης τον χαρα
κτήρα καταγόμενου προϊόντος· αντίθετα, υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν τον χαρακτήρα 
καταγωγής.
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Δηλαδή, αν ένας κανόνας προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες που βρίσκονται σε ένα 
καθορισμένο στάδιο επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας 
επιτρέπεται επίσης, ενώ η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν 
επιτρέπεται.

Αν ένας κανόνας προβλέπει ότι δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες ύλες σε ένα καθορισμένο στάδιο 
επεξεργασίας, η χρησιμοποίηση τέτοιων υλών σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας επιτρέπεται, ενώ η χρησιμοποίηση 
τέτοιων υλών σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.

Παράδειγμα: όταν ο κανόνας του πίνακα για το κεφάλαιο 19 απαιτεί «οι μη καταγόμενες ύλες των κλάσεων 1101 έως 
1108 να μην υπερβαίνουν το 20 τοις εκατό του βάρους», η χρήση (δηλ. η εισαγωγή) δημητριακών του κεφαλαίου 10 
(ύλες σε προγενέστερο στάδιο της κατασκευής) δεν είναι περιορισμένη.

3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν στον κανόνα χρησιμοποιείται η έκφραση «Κατασκευή/Παρασκευή από ύλες 
οποιασδήποτε κλάσης», τότε επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ύλες οποιασδήποτε κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περι
γραφής και κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, των ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχο
μένως, στον κανόνα.

Η έκφραση «Κατασκευή/Παρασκευή 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 περι
γραφής με το προϊόν, όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα.

3.4. Όταν κανόνας του καταλόγου ορίζει ότι κάποιο προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί/παρασκευαστεί από περισσότερες από 
μία ύλες, αυτό σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται να χρησιμοποιού
νται μαζί όλες οι ύλες.

3.5. Όταν ένας κανόνας του καταλόγου ορίζει ότι ένα προϊόν πρέπει να κατασκευάζεται από συγκεκριμένη ύλη, ο κανόνας 
αυτός δεν αποκλείει τη χρήση άλλων υλών οι οποίες, από τη φύση τους, δεν μπορούν να είναι σύμφωνες με αυτόν τον 
κανόνα.

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του καταλόγου δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι 
δυνατό να χρησιμοποιηθούν, τα εν λόγω ποσοστά δεν είναι δυνατό να προστίθενται. Επομένως, η μέγιστη αξία όλων των 
μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται δεν μπορεί να υπερβαίνει ποτέ το υψηλότερο από τα εν λόγω ποσοστά. 
Εννοείται ότι δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση των ειδικών ποσοστών τα οποία προβλέπονται για ορισμένες ύλες.

Σημείωση 4 – Γενικές διατάξεις για ορισμένα γεωργικά προϊόντα

4.1. Γεωργικά προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 6, 7, 8, 9, 10, 12 και στην κλάση 2401 και τα οποία καλλιεργούνται 
ή συγκομίζονται στο έδαφος δικαιούχου χώρας θεωρούνται καταγωγής του εδάφους της χώρας, ακόμη και αν καλλιερ
γούνται από σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζωντανά μέρη φυτών 
εισαγόμενα από άλλη χώρα.

4.2. Στις περιπτώσεις που η περιεκτικότητα συγκεκριμένου προϊόντος σε μη καταγόμενη ζάχαρη υπόκειται σε περιορισμούς, 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό αυτών των περιορισμών το βάρος των σακχάρων των κλάσεων 1701 (σακχαρόζη) 
και 1702 (π.χ. φρουκτόζη, γλυκόζη, λακτόζη, μαλτόζη, ισογλυκόζη ή ιμβερτοσάκχαρο) που χρησιμοποιούνται για την 
παρασκευή του τελικού προϊόντος και για την παρασκευή των μη καταγόμενων προϊόντων που ενσωματώνονται στο 
τελικό προϊόν.

Σημείωση 5 - Χρησιμοποιούμενη ορολογία για ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

5.1. Ο χρησιμοποιούμενος στον κατάλογο όρος «φυσικές ίνες» δηλώνει ίνες άλλες από τις τεχνητές ή συνθετικές ίνες. Πρέπει 
να περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, 
εκτός αν έχει οριστεί άλλως, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί 
με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.

5.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις τρίχες αλόγου της κλάσης 0511, το μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και 
τις ίνες από μαλλί και τις εκλεκτής ποιότητας και τις χονδροειδείς ζωικές τρίχες των κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμ
βακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των κλάσεων 5301 έως 5305.

5.3. Οι χρησιμοποιούμενοι στον κατάλογο όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατα
σκευή χαρτιού» δηλώνουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και μπορούν να χρησιμοποιού
νται για την κατασκευή τεχνητών, συνθετικών ή χάρτινων ινών ή νημάτων.

5.4. Ο χρησιμοποιούμενος στον κατάλογο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» δηλώνει τις δέσμες συνεχών νημάτων, 
τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών μη συνεχών ινών των κλάσεων 5501 έως 5507.
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Σημείωση 6 – Εφαρμοστέα όρια ανοχής στα προϊόντα που κατασκευάζονται με ανάμειξη υφαντικών υλών

6.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του καταλόγου γίνεται παραπομπή στην παρούσα επεξηγηματική σημείωση, οι 
όροι της στήλης 3 δεν ισχύουν για τις διάφορες βασικές υφαντικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του 
προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των 
βασικών υφαντικών υλών που χρησιμοποιούνται. (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 6.3 και 6.4).

6.2. Το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 6.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα τα 
οποία κατασκευάζονται από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες.

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι εξής:

— μετάξι·

— μαλλί·

— χοντροειδείς ζωικές τρίχες·

— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας·

— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων·

— βαμβάκι·

— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί·

— λινάρι·

— κάνναβη·

— γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού βίβλου·

— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του είδους Agave·

— ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες·

— συνθετικές ίνες συνεχείς·

— τεχνητές ίνες συνεχείς·

— νήματα μεταφοράς ρεύματος·

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυπροπυλένιο·

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυεστέρες·

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυαμίδια·

— συνθετικές ίνες μη συνεχείς πολυακριλονιτριλικές·

— 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·
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— τεχνητές ίνες μη συνεχείς από βισκόζη·

— άλλες τεχνητές ίνες μη συνεχείς·

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο νήμα·

— νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο 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 κλάσης5605 ·

— γυάλινες ίνες·

— μεταλλικές ίνες.

Για 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 ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μη καταγόμενες 
συνθετικές μη συνεχείς ίνες που δεν πληρούν τους κανόνες καταγωγής, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν 
υπερβαίνει το 10 % του βάρους του νήματος.

Για παράδειγμα:

ύφασμα από μαλλί της κλάσης 5112 που κατασκευάζεται από νήματα από μαλλί της κλάσης 5107 και από συνθετικές 
ίνες μη συνεχείς της κλάσης5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Κατά συνέπεια, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
συνθετικού νήματος που δεν είναι σύμφωνο με τους κανόνες καταγωγής ή μάλλινου νήματος που δεν είναι σύμφωνο με 
τους κανόνες καταγωγής ή συνδυασμού των δύο, υπό τον όρο ότι το συνολικό βάρος τους δεν υπερβαίνει το 10 % του 
βάρους του υφάσματος.

Για παράδειγμα:

μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και 
από βαμβακερό ύφασμα της κλάσης5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμει
κτο ύφασμα που κατασκευάσθηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά 
νήματα που χρησιμοποιήθηκαν είναι και αυτά σύμμεικτα.

Για παράδειγμα:

αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευασθεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό 
ύφασμα της κλάσης5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες 
και, συνεπώς, η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν.

6.3. Στην περίπτωση προϊόντων που περιέχουν «νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα 
από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα με άλλο νήμα», αυτή η ανοχή είναι 20 % όσον αφορά τα νήματα.

6.4. 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 είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.

Σημείωση 7 - Άλλα εφαρμοστέα όρια ανοχής σε ορισμένα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

7.1. Όταν γίνεται στον πίνακα αναφορά στην παρούσα σημείωση, υφαντικές ύλες με εξαίρεση τα είδη φοδραρίσματος και 
εσωτερικών επενδύσεων, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στον κανόνα της στήλης 3 του πίνακα για το έτοιμο προϊόν, είναι 
δυνατό να χρησιμοποιούνται υπό τον όρο ότι κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος και ότι η αξία τους 
δεν υπερβαίνει το 8 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος.
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7.2. 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.

Για παράδειγμα:

Εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να χρησι
μοποιηθούν νήματα, τούτο δεν απαγορεύει τη χρήση ειδών από μέταλλο, όπως κουμπιά, επειδή τα κουμπιά δεν υπάγονται 
στα κεφάλαια 50 έως 63. Για τον ίδιο λόγο δεν απαγορεύονται οι σούστες, αν και κανονικά οι σούστες περιέχουν υφαντι
κές ύλες.

7.3. 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 8 - Ορισμός ειδικών διεργασιών και απλών εργασιών που εκτελούνται σε ορισμένα προϊόντα του κεφαλαίου 27

8.1. Κατά την έννοια των κλάσεων ex 2707 και 2713 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·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες επεξεργασίες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ 
και ανυδρίτη του θειικού οξέος· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από 
τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός.

8.2. Κατά την έννοια των κλάσεων2710, 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·

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες·

στ) διεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες επεξεργασίες: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ, ατμίζον θειικό οξύ 
και ανυδρίτη του θειικού οξέος· εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα· αποχρωματισμός και καθαρισμός με γη ενεργό από 
τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·

ζ) ο πολυμερισμός·

η) η αλκυλίωση·

θ) ο ισομερισμός·
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ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά 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 Τ)·

ια) η αποπαραφίνωση με μέθοδο διαφορετική από την απλή διήθηση, αποκλειστικά για προϊόντα της κλάσης2710 ·

ιβ) η κατεργασία με υδρογόνο, διαφορετική από την αποθείωση αποκλειστικά για 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 °C με τη βοήθεια καταλύτη. Οι τελικές επεξεργασίες 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 ειδικές επεξεργασίες·

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, σύμ
φωνα με τη μέθοδο ASTM D 86·

ιδ) η κατεργασία με ηλεκτρική εκκένωση ρεύματος υψηλής συχνότητας, αποκλειστικά για λιπαντικά λάδια άλλα από το 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και τα πετρέλαια εξωτερικής καύσης της κλάσης ex 2710·

ιε) 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.

8.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707 και2713, 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, ως 
αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι οι συνδυασμοί των πράξεων αυτών 
ή παρόμοιες πράξεις, δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΕΣ ΥΛΕΣ ΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 1 Ζώντα ζώα Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα Παρασκευή κατά την οποία όλα τα χρησιμοποιούμενα κρέατα και βρώσιμα παρα
προϊόντα σφαγίων είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

ex κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, εκτός από: Όλα τα ψάρια και τα μαλακόστρακα, τα μαλάκια και άλλα υδρόβια ασπόνδυλα 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

ex 0301 10 Διακοσμητικά ψάρια θαλάσσης από υδατοκαλλιέργεια Εκτραφέντα από αυγά, προνύμφες, γόνους ψαριών ή ιχθύδια για περίοδο τουλάχι
στον 2 μηνών, στα οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων αυγών, προνυμφών, 
γόνων, ιχθυδίων δεν υπερβαίνει το 65 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος

0304 Φιλέτα ψαριών και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσμένα), νωπά, διατηρημένα 
με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

0305 Ψάρια αποξηραμένα, 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 ανθρώπινη 
κατανάλωση

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

ex 0306 Καρκινοειδή, έστω και χωρίς το όστρακό τους, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε 
άλμη· 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) μαλα
κόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

ex 0307 Μαλάκια, έστω και χωρίς το όστρακό τους, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη· 
ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από καρκινοειδή και μαλάκια, αποξηραμένα, αλατι
σμένα ή σε άρμη· αλεύρια, σκόνες και συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή 
σβόλων (πελέτες) μαλακόστρακων, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας· αυγά πτηνών· μέλι φυσικό· προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού·

Παρασκευή κατά την οποία:

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει να είναι εξ ολοκλή
ρου παραγόμενες· και

— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (1) δεν υπερβαίνει το 20 % του 
βάρους του τελικού προϊόντος

ex κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ex 0511 91 Μη εδώδιμα αυγά ιχθύων Όλα τα αυγά είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα

Κεφάλαιο 6 Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και παρόμοια είδη· άνθη και διακο
σμητικά φυλλώματα

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα· φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών Παρασκευή κατά την οποία:

— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι καρποί, οπώρες και φλούδες εσπεριδοειδών 
ή πεπονιών του κεφαλαίου 8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα και

— το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (2) δεν υπερβαίνει το 20 % του 
βάρους του τελικού προϊόντος

Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 10 Δημητριακά Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 10 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας· βύνη· άμυλα κάθε είδους· ινουλίνη· γλουτένη από σιτάρι· 
εκτός από:

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 10 
και 11, των κλάσεων 0701 και 2303 και της διάκρισης 0710 10 είναι εξ ολο
κλήρου παραγόμενες
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· Σπέρματα, σπόροι σποράς και διάφοροι καρποί· 
βιομηχανικά ή φαρμακευτικά φυτά· άχυρα και χορτονομές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν

Κεφάλαιο 13 Γομαλάκα· ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, κατά την οποία το βάρος της χρησι
μοποιούμενης ζάχαρης (3) δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες φυτικής προέλευσης· φυτικά προϊόντα που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ex κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα προϊόντα της διάσπασης αυτών· λίπη 
βρώσιμα επεξεργασμένα· κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

1501 έως 1504 Λίπη από χοίρους, πουλερικά, βοοειδή, αιγοπρόβατα, ιχθύες κλπ. Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

1505, 1506 και 1520 Εριολίπος και λιπαρές ουσίες προερχόμενες από αυτό, περιλαμβανομένης και της 
λανολίνης. Άλλα λίπη και έλαια ζωικά και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενι
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα. Ακατέργαστη γλυκερίνη· γλυκερι
νούχα νερά και αλισίβες.

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

1509 και 1510 Ελαιόλαδο και κλάσματα αυτού Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες φυτικές ύλες πρέπει να 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες

1516 και 1517 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολικώς υδρογο
νωμένα, διεστεροποιημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια 
λιπαρών οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόν
δυλων υδροβίων

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2, 3 
και 16 πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη 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, έστω και αναμειγμένα με φυσικό μέλι· ζάχαρα και μελάσες καραμελωμένα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1101 έως 
1108, 1701 και 1703 δεν υπερβαίνει το 30 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 
σοκολάτα)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (4) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα
λαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (5) και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (6) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα
λαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (7) και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

ex κεφάλαιο 19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα· Είδη 
ζαχαροπλαστικής

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν υπερ
βαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1006 και 1101 έως 
1108 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (8) και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα
λαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (9) και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex 1901 20

ex 1901 90

ex 1902 19

ex 1902 20

ex 1902 30

ex 1905 90

— Μίγματα και ζύμες από αλεύρια, πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους 
ή εκχυλίσματα βύνης (Roti Paratha ( ), Κεφτέδες κολ
λώδους ρυζιού ( ))

— Εκχυλίσματα βύνης· παρασκευάσματα τροφίμων από αλεύρια, πλιγούρια, σιμι
γδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης (Protomalt / Milo)

— Ζύμες (Spring Rolls με λαχανικά και κοτόπουλο ( ) και ζύμες για 
spring rolls ( ), ψημένες ή άψητες

— Πιτάκια σαμόσα λαχανικών ( ) – προψημένα ή άψητα·

— Ζύμες για πιτάκια σαμόσα ( ) – προψημένες ή άψητες·

— wrappers αναλοτικού τύπου ( ) για Gyoza Skin ( ) και για 
Wonton Skin ( ), ψημένα και άψητα· wrapper για Peking Duck, 
προψημένο ή ψημένο ( )

— Ζυμαρικά εν γένει, ψημένα ή αλλιώς παρασκευασμένα (στιγμιαία noodles/
Ramen, ατηγάνιστα noodles, noodles σοταρισμένα σε πακέτο (  / 

).

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 2, 3 και 16 δεν υπερ
βαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κλάσεων 1006 και 1101 έως 
1108 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα
λαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 70 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

 — Άψητα ζυμαρικά, που δεν είναι παραγεμισμένα ή αλλιώς παρασκευασμένα, 
χωρίς αυγά (Noodle ρυζιού ( )) (στιγμιαία noodle ρυζιού ( ))

— ζυμαρικά, παραγεμισμένα με κρέας ή άλλες ουσίες, έστω και ψημένα 
ή παρασκευασμένα

— Τσουρέκια στον ατμό: με βανίλια ( )· μινι τσουρέκια με λωτό, μίνι 
τσουρέκια με ίγναμα, τσουρέκια με κόκκινα φασόλια.

— Ψωμί ανατολικού τύπου: Pandan, απλό, με σοκολάτα ( )

 

ex κεφάλαιο 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών· εκτός 
από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία το βάρος της χρησιμοποιούμενης ζάχαρης (10) δεν υπερβαίνει το 
20 % του βάρους του τελικού προϊόντος

2002 και 2003 Τομάτες, μανιτάρια και τρούφες, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς και όχι 
με ξίδι ή οξικό οξύ

Παρασκευή κατά την οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 7 και 
8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής· εκτός από Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (11) και των χρησιμοποιούμενων υλών του 
κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (12) και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

ex 2101 11

ex 2101 12

ex 2101 20

ex 2103 10

ex 2103 90

ex 2104 10

ex 2106 90

— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα καφέ

— Παρασκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα καφέ 
ή με βάση τον καφέ

— Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή ματέ και παρα
σκευάσματα με βάση εκχυλίσματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα με βάση το 
τσάι ή το ματέ

— σάλτσα σόγιας

— Παρασκευάσματα για σάλτσες και σάλτες παρασκευασμένες· αρτύματα και 
καρυκεύματα, σύνθετα (εκτός από σάλτσα σόγιας, κέτσαπ ντομάτας και άλλες 
σάλτσες ντομάτας, μουστάρδα και αλεύρι από σινάπι)

— Τσίλι «μπελακάν»·

— Παναρισμένο Taro ( )

— σούπες με αστεροειδές άνισον, κουρκουμά, πιπέρι, κύμινο, γαρύφαλο, κανέλα, 
τσίλι, κορίανδρο, σπούρες και άλλα μπαχαρικά

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφα
λαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 60 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
τις κλάσεις 2207 και 2208, κατά την οποία:

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των διακρίσεων 0806 10, 2009 61, 
2009 69 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες και
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

  — το χωριστό βάρος της ζάχαρης (13) και των χρησιμοποιούμενων υλών του 
κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης (14) και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

ex κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. παρασκευα
σμένες ζωοτροφές· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex 2303 Κατάλοιπα αμυλοποιίας Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 10 δεν 
υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή των ζώων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, 
κατά την οποία:

— όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες, και

— το βάρος των χρησιμοποιούμενων υλών των κεφαλαίων 10 και 11 και των 
κλάσεων 2302 και 2303 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος και

— το χωριστό βάρος της ζάχαρης (15)) και των χρησιμοποιούμενων υλών του 
κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του τελικού προϊόντος και

— το συνολικό συνδυασμένο βάρος της ζάχαρης και των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 4 δεν υπερβαίνει το 40 % του βάρους του τελικού 
προϊόντος

ex κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης κατά την οποία το βάρος των χρησι
μοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24 δεν υπερβαίνει το 30 % του συνολικού 
βάρους των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί· απορρίμματα καπνού Όλα τα ακατέργαστα καπνά και τα απορρίμματα καπνού του κεφαλαίου 24 είναι 
εξ ολοκλήρου παραγόμενα
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ex 2402 τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
καπνό για κάπνισμα της κλάσης 2403 10, κατά την οποία τουλάχιστον το 10 % 
του βάρους όλων των χρησιμοποιούμενων υλών του κεφαλαίου 24 είναι εξ ολο
κλήρου παραγόμενος καπνός που δεν έχει βιομηχανοποιηθεί ή απορρίμματα 
καπνού της κλάσης 2401

ex κεφάλαιο 25 αλάτι· θείο· γαίες και πέτρες· γύψος, ασβέστης και τσιμέντα· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2519 Θρυμματισμένο φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης), σε κιβώτια ερμητικά 
κλεισμένα, και οξείδιο του μαγνησίου, έστω και καθαρό, άλλο από μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό ή από πυρωμένη αδρανή μαγνησία 
(φρυγμένη)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος. 
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποιείται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτης)

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών· ασφαλτώδεις 
ύλες· κεριά ορυκτά, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά συστατικά υπερισχύουν κατά βάρος σε σχέση με 
τα μη αρωματικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα ορυκτά λάδια που προέρχονται 
από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα, που απο
στάζουν το 65 % τουλάχιστον του όγκου τους στους 250 °C (περιλαμβανομένων 
των μειγμάτων αποσταγμάτων πετρελαίου και βενζόλης) και προορίζονται να χρη
σιμοποιηθούν για καύσιμα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένες επεξεργασίες (16)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγο
νται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος
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2710 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 ασφαλ
τούχα ορυκτά και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό. 
απόβλητα λαδιών

Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένες επεξεργασίες (17)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγο
νται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες Πράξεις διύλισης και/ή μιας ή παραπάνω καθορισμένες επεξεργασίες (18)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγο
νται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος

2712 Βαζελίνη· παραφίνη, κερί πετρελαίου μικροκρυστάλλινο, υπολείμματα παραφίνης, 
οζοκηρίτης κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά κεριά και παρόμοια 
προϊόντα που παίρνονται με σύνθεση ή άλλες μεθόδους, έστω και χρωματισμένα

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένες επεξεργασίες (19)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγο
νται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται 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 εργο
στασίου του προϊόντος

2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα υπολείμ
ματα των λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών

Πράξεις διύλισης ή/και μιας ή παραπάνω καθορισμένες επεξεργασίες (20)

ή

Άλλες πράξεις κατά τις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες πρέπει να υπάγο
νται σε κλάση διαφορετική από εκείνη του προϊόντος. Ωστόσο, μπορούν να χρησι
μοποιούνται 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 εργο
στασίου του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα· ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων 
μετάλλων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των 
ισοτόπων· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 2905 Άλατα μετά μετάλλων των αλκοολών αυτής της κλάσης και αιθανόλης· εκτός 
από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 2905 Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται μεταλλικά αλκοολικά 
άλατα 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

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

2905 43 2905 44 
2905 45

Μαννιτόλη· D-γλυκιτόλη (σορβιτόλη)· Γλυκερόλη (γλυκερίνη) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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2906, 2909, 2910, 
2912-2918, 2920, 2924, 
2931, 2933, 2934, 2942

 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά τους· χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες· χρώματα επίχρισης και βερνίκια· μαστίχες (στόκοι)· μελάνια

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού και καλ
λυντικά παρασκευάσματα· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, 
προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια αντικείμενα, πάστες για προπλάσματα, 
«κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον 
γύψο, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρασκευασμένα:

— Με βάση την παραφίνη, τα κεριά από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, 
τα υπολείμματα παραφινών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες· τροποποιημένα άμυλα· κόλλες· ένζυμα Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά 
την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες· είδη πυροτεχνίας· σπίρτα· πυροφορικά κράματα· εύφλεκτες ύλες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα Παρασκευή 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

ή

Παρασκευή 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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καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά βιομηχανικά· όξινα λάδια από εξευγενισμό (ραφι
νάρισμα)· λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 3823

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3824 60 Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της διάκρισης 2905 44 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε διάκρισης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
και εκτός από τις ύλες της διάκρισης 2905 44. Ωστόσο, μπορούν να χρησιμο
ποιούνται ύλες της ίδιας κλάσης με το προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι η συνο
λική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 39 Καουτσούκ και αντικείμενα από καουτσούκ, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

3903, 3905, 3906  Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 3907 — Συμπολυμερή, από πολυανθρακικά άλατα και συμπολυμερή του ακρυλονιτρι
λίου βουταδιενίου στυρολίου (ABS)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 (21)

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

— Πολυεστέρες Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή από πολυανθρακική τετραβρωμο(δισφαινόλη Α)

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

3908, 3909, 3913, 
3915-3917, 3920, 3921, 
3922, 3924, 3925, 3926

 Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός 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 20 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και αντικείμενα από καουτσούκ· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4002 .9 9 Άλλο 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4010 Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης, Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών 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 ται
νίες ελαστικών (τιράντες), από καουτσούκ:

 

 — Επίσωτρα αναγομωμένα, συμπαγή ή κοίλα, από καουτσούκ Αναγόμωση μεταχειρισμένων επισώτρων

 — Λοιπά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 4011 
και 4012

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 41 Δέρματα ακατέργαστα (άλλα από τα γουνοδέρματα)· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

4101 έως 4103 Δέρματα ακατέργαστα βοοειδών (στα οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) 
ή μονόπλων (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, 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, 
αποξηραμένα, 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 41. Άλλα ακατέρ
γαστα δέρματα (νωπά ή αλατισμένα, αποξηραμένα, 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 στοι
χεία β) ή γ) του κεφαλαίου 41

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

4104 έως 4106 Δέρματα αποτριχωμένα και δέρματα ζώων χωρίς τρίχες, δεψασμένα ή μη κατεργα
σμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα

Επαναδέψαση δεψασμένων ή προδεψασμένων δερμάτων των διακρίσεων 4104 11, 
4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 ή 4106 91,

ή

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

4107, 4112, 4113 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την αποξήρανση Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος. 
Εντούτοις, ύλες των διακρίσεων 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 
4106 32 και 4106 92 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο μετά από επανα
δέψαση των δεψασμένων ή αποξηραμένων δερμάτων σε ξηρά κατάσταση

Κεφάλαιο 42 Αντικείμενα από δέρμα· Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα 
είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού και παρόμοια· αντικείμενα από έντερα (εκτός από 
έντερα μεταξοσκώληκα)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά· τα μέρη τους, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4301 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

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 συναρμο
λογημένων, δεψασμένων ή κατεργασμένων γουνοδερμάτων

 — Λοιπά Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα αντικείμενα από γουνοδέρματα Κατασκευή από μη συναρμολογημένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα γουνοδέρματα 
της κλάσης 4302

ex κεφάλαιο 44 Ξυλεία και αντικείμενα από ξύλο· ξυλάνθρακας, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, 
πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα 
ή κολλημένη με εγκάρσια συνένωση

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια συνένωση

ex 4408 Φύλλα για επικάλυψη (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που λαμβάνονται 
με τεμαχισμό ξυλείας 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

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπετρα ή επικόλληση με εγκάρσια 
συνένωση
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex 4410 έως ex 4413 Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για έπιπλα, πλαίσια, εσωτερικό διάκοσμο, ηλε
κτρικούς αγωγούς και παρόμοια

Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

ex 4415 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι και παρόμοια είδη συσκευασίας από 
ξύλο

Κατασκευή από τεμάχια ξύλων που δεν έχουν κοπεί στις κανονικές διαστάσεις

ex 4418 — Τεχνουργήματα ξυλουργικής και τεμάχια σκελετών για οικοδομές από ξύλο Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα και τα 
πέταυρα

 — Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Μεταποίηση σε πήχες από απλό ξύλο ή με γλυφές

ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρτα· ξυλόπροκες υποδηματοποιίας Κατασκευή από ξύλο οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από ξυλεία σε λεπτότατα 
ραβδιά της κλάσης 4409

ex κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

4503 Αντικείμενα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό της κλάσης 4501

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας ή από άλλα υλικά σπαρτοπλε
κτικής· είδη καλαθοποιίας και ψάθινα.

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες, χαρτί ή χαρτόνι για 
ανακύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα)

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

L 294/698
EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14.11.2019



Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια· Αντικείμενα από χαρτοπολτό, χαρτί ή χαρτόνι Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, του τύπου ή άλλων βιομηχανιών που ασχολού
νται με τις γραφικές τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή δακτυλογραφημένα και σχέδια

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 50 μετάξι· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex 5003 Απορρίμματα από μετάξι (στα οποία περιλαμβάνονται και τα κουκούλια τα ακα
τάλληλα για ξετύλιγμα των ινών τους, τα απορρίμματα νημάτων και τα ξεφτίδια), 
λαναρισμένα ή χτενισμένα

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμμάτων μεταξιού

5004 έως ex 5006 Νήματα από μετάξι και νήματα από απορρίμματα από μετάξι Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματο
ποίηση ή στρίψιμο (22)

5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορρίμματα από μετάξι:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών ή/και τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών ή στρίψιμο, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (23)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς. Νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν

5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από χοντρότρι
χες χαίτης

Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση

5111 έως 5113 Υφάσματα από μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή από 
χοντρότριχες χαίτης:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (24)

ex κεφάλαιο 52 βαμβάκι· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

5204 έως 5207 Νήματα από βαμβάκι Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (25)

ex κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από 
χαρτί, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση

5309 έως 5311 Υφάσματα από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφάσματα από νήματα από χαρτί:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών ή/και τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (26)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5401 έως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα για ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση

ή

νηματοποίηση φυσικών ινών

5407 και 5408 Υφάσματα από νήματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνοδευόμενο από ύφανση υπό την προϋπόθεση ότι 
η αξία των νημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο / τεξτουράρισμα δεν 
υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (27)

5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση

L 294/702
EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14.11.2019



Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση

5512 έως 5516 Υφάσματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, μη συνεχείς:

— Συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών ή/και τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (28)

ex κεφάλαιο 56 Bάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. νήματα ειδικά, σπάγκοι, σχοινιά και 
χοντρά σχοινιά, εκτός από:

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσι
κών ινών

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση (29)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5602 Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις:

 

— Πιλήματα που γίνονται με βελονάκι Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος,

Ωστόσο:

— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

— ίνες μη συνεχείς 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 υπερβαίνει το 40 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές 
ίνες (30)

 — Λοιπά Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος,

ή

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση άλλων πιλημάτων από φυσικές 
ίνες (31)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5604 Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. Υφαντικά 
νήματα, λουρίδες και παρόμοιες μορφές των κλάσεων 5404 ή 5405, εμποτι
σμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυμένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη:

 

— Νήματα και σχοινιά από καουτσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ μη επικαλυμμένα με υφαντικά

— Λοιπά Κατασκευή από (32):

— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες ούτε χτενισμένες ούτε επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση,

— χημικές ύλες ή υφαντικούς πολτούς ή

— ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

5605 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

Κατασκευή από (33):

— φυσικές ίνες,

— φυσικές ίνες ή 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 που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού

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 βοοειδών περιτυλιγμένα με άλλα 
νήματα από υφαντικές ίνες), νήματα σενίλλης, (περιλαμβανομένων νημάτων με 
την ονομασία «αλυσιδίτσα»), ραβδωτά νήματα με θηλιές.

Κατασκευή από (34):

— φυσικές ίνες,

— φυσικές ίνες ή 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 που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή χαρτιού
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες:

— Από πιλήματα που γίνονται με βελονάκι

— Από άλλα πιλήματα

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Κατασκευή από νήματα κοκκοφοίνικα ή σιζάλ ή γιούτας

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

ή

Κατασκευή θυσάνων συνοδευόμενη από βαφή ή τύπωση

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως 
η διάτρηση με βελόνες (35)

  Ωστόσο:

— συνεχή νήματα πολυπροπυλενίου της κλάσης 5402,

— ίνες μη συνεχείς 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

Είναι, όμως, δυνατό να χρησιμοποιηθεί ύφασμα γιούτας ως υπόθεμα
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά, υφαντικές φουντωτές επιφάνειες· δαντέλες· είδη επίστρωσης, 
είδη ταινιοπλεκτικής· κεντήματα· εκτός από:

— Υφάσματα συνυφασμένα με νήματα από καουτσούκ

— Λοιπά

Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή φλοκάρισμα ή επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

ή

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (36)

5805 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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων που χρησιμο
ποιούνται 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

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

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 90 % κατά βάρος υφαντικές ύλες Ύφανση

— Λοιπά Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με απα
νωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται από επί
χρισμα ή επικάλυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω 
και κομμένες

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση (37)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές ύλες:  

— Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επικαλυμμένες ή με επάλληλες στρώσεις από 
καουτσούκ, πλαστικές ή άλλες ύλες

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

— Λοιπά Νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος (38)

5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, άλλα από εκείνα της κλάσης 5902:  

— Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από πλέξιμο

ή

Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο (39)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

— Άλλα υφάσματα από συνεχείς συνθετικές ίνες που περιέχουν υφαντικές ύλες 
περισσότερο από 90 % κατά βάρος

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από ύφανση

5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή επικαλυμμένα. υφάσματα ζωγραφι
σμένα για σκηνικά θεάτρων, παραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανάλογες χρήσεις

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

ή

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντικές ύλες, για 
λάμπες, καμινέτα, αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. Αμίαντα φωτισμού και σωλη
νοειδή υφάσματα πλεκτά που χρησιμεύουν για την κατασκευή τους, έστω και 
εμποτισμένα:

 

— Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα Κατασκευή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά

— Λοιπά Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης 
με το προϊόν
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

5909 έως 5911 Υφάσματα και είδη από υφαντικές ύλες για βιομηχανική χρήση:  

— Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης εκτός των εκ πιλήματος της κλάσης 5911 Ύφανση

— Υφάσματα πιληματοποιημένα ή μη, έστω και εμποτισμένα ή επιχρισμένα, των 
τύπων των συνήθως χρησιμοποιούμενων στις χαρτοποιητικές μηχανές ή σε 
άλλες τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή ατέρμονα, με απλούς ή πολλαπλούς 
στήμονες ή/και κρόκους ή υφασμένα κατά τρόπο επίπεδο, αλλά με πολλα
πλούς στήμονες ή/και κρόκους της κλάσης 5911

Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή/και τεχνητών ινών 
σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο οι κατωτέρω ίνες:

– – νήματα κοκοφοίνικα,

– – νήματα––από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (40),

– – νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, διαπότιστα ή καλυμμένα 
με φαινολική ρητίνη,

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από αρωματικά πολυαμίδια λαμβα
νόμενα με πολυσυμπύκνωση μεταφαινυλαινοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέως,

– – νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο (41),

– – νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες από πολυ(π-φαινυλαινοτερεφθαλαμίδιο),

– – νήματα από ίνες από γυαλί, επικαλυμμένες με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυ
λιγμένα με ακρυλικό νήμα (42),

– – νήματα μονόινα συμπολυεστέρα που αποτελείται από έναν πολυστέρα, μια 
ρητίνη τερεφθαλικού οξέως, 1,4 κυκλο-εξαν-διεθανόλη και ισοφθαλικό οξύ
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

 — Λοιπά Εξώθηση νημάτων από συνεχείς τεχνητές ίνες ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσι
κών ή τεχνητών ινών, συνοδευόμενη από ύφανση (43)

ή

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή από επίχριση

Κεφάλαιο 60 Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών και/ή τεχνητών ινών ή εξώθηση τεχνητών 
συνεχών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από πλέξιμο

ή

Πλέξιμο συνοδευόμενο από βαφή ή από φλοκάρισμα ή από επίχριση

ή

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο

ή

Στρίψιμο ή τεξτουράρισμα συνοδευόμενο από πλέξιμο υπό την προϋπόθεση ότι 
η αξία των νημάτων που δεν έχουν υποβληθεί σε στρίψιμο / τεξτουράρισμα δεν 
υπερβαίνει το 47,5 % της εργοστασιακής τιμής του προϊόντος

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά:  

— Προερχόμενα από ραφή ή άλλη συναρμολόγηση δύο ή περισσότερων τεμα
χίων πλεκτών υφασμάτων που έχουν προηγουμένως κοπεί ή παράγονται απευ
θείας σε διάφορα σχήματα

Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

— Λοιπά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή/και τεχνητών ινών ή εξώθηση νημάτων από 
συνεχείς τεχνητές ίνες, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για 
τη μορφοποίηση προϊόντων)

ή

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο (πλέξιμο για τη μορ
φοποίηση προϊόντων)

ex κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά: εκτός από: Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργα
σίες παρασκευής ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική 
σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατερ
γασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 
χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

ex 6202, ex 6204, 
ex 6206, ex 6209 και 
ex 6211

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια και βρέφη και άλλα συμπληρώματα του ενδύμα
τος για βρέφη, κεντημένα

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

ex 6210 και ex 6216 Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα 
επαργιλωμένου

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη επιχρισμένου 
υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, συνο
δευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex 6212 Πλεκτοί ή κροσέ στηθόδεσμοι, κορσέδες, τιράντες, ζαρτιέρες, καλτσοδέτες κα 
παρόμοια είδη και μέρη τους

Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

6213 και 6214 Μαντίλια, μαντιλάκια τσέπης, σάλια, σάρπες, μαντίλια του λαιμού (φουλάρια), 
καλύμματα μύτης, κασκόλ, μαντίλες, βέλα και βελάκια και παρόμοια είδη:

 

— Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος(81)

ή

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργα
σίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερ
μική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη 
συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών και 
κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 47,5 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

  Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προπαρασκευής 
ή τελειώματος (λ.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 αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

6217 Άλλα έτοιμα συμπληρώματα του ενδύματος. Μέρη ενδυμάτων ή συμπληρωμάτων 
του ενδύματος, άλλα από εκείνα της κλάσης 6212:

 

— Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

— Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφάσματα επικαλυμμένα με φύλλο πολυεστέρα 
επαργιλωμένου

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)

ή

Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη επιχρισμένου 
υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, συνο
δευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)

 — Εσωτερικές επενδύσεις για περιλαίμια και μανικέτια, κομμένες 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 υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής)
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί· μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και ράκη πανιά· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβατιού κ.λπ. κουρτίνες, κ.λπ. άλλα είδη επίπλωσης:  

— Από πιλήματα, από μη υφασμένα υφάσματα Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση 
από διεργασία χωρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα, και 
σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής) (7)

— Λοιπά:  

– – Κεντημένα Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)

ή

Κατασκευή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος(9) (10)

– – Λοιπά Ύφανση ή πλέξιμο συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Εξώθηση τεχνητών ινών ή νηματοποίηση φυσικών και/ή τεχνητών μη συνεχών ινών 
συνοδευόμενη από ύφανση ή πλέξιμο και σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής) (7)

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 Εξώθηση τεχνητών ινών ή φυσικών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από 
τεχνικές χωρίς ύφανση, όπως η διάτρηση με βελόνες
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

— Λοιπά Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής) (7)(9)

ή

Επένδυση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη επιχρι
σμένου υφάσματος δεν υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, 
συνοδευόμενη από σύνθεση(περιλαμβανομένης της κοπής)

6307 Άλλα έτοιμα είδη, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αχνάρια για ενδύματα 
(πατρόν)

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

6308 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

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν 
το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμ
βάνονται 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

ex κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη. μέρη των ειδών αυτών, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από τα συναρμολογημένα τμή
ματα 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 περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα έστω και προ
σαρμοσμένα σε πέλματα άλλα από τα εξωτερικά πέλματα). εσωτερικά κινητά πέλ
ματα, υποφτέρνια και παρόμοια κινητά είδη· γκέτες, περιβλήματα της κνήμης 
κάθε είδους και παρόμοια είδη και τα μέρη τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, 
μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους· εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. τεχνητά 
άνθη· τεχνητά άνθη· τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες 
ύλες, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 70 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 6803 Αντικείμενα από φυσικό ή συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή από κατεργασμένο φυσικό σχιστόλιθο

ex 6812 Αντικείμενα από αμίαντο: αντικείμενα από μείγματα με βάση τον αμίαντο ή με 
βάση τον αμίαντο και το ανθρακικό μαγνήσιο

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ex 6814 Αντικείμενα από μαρμαρυγία, στα οποία περιλαμβάνεται και ο συσσωματωμένος 
ή ανασχηματισμένος μαρμαρυγίας σε υπόθεμα από χαρτί, χαρτόνι ή άλλη ύλη

Κατασκευή από κατεργασμένο μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομένου του συσσωμα
τωμένου ή ανασχηματισμένου μαρμαρυγία)

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 70 Γυαλί και αντικείμενα από γυαλί εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

7006 Γυαλί της κλάσης 7003, 7004 ή 7005, κυρτωμένο, με λοξοκομμένα άκρα, 
χαραγμένο, διάτρητο,

 

— Πλάκες από γυαλί (υποστρώματα), επικαλυμμένες με στρώμα διηλεκτρικού 
μετάλλου, ημιαγώγιμες σύμφωνα με τα πρότυπα του SEMII (44)

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο γυαλί (υποστρώματα) της κλάσης 7006

— Λοιπά Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7001

7010 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
των μη λαξευμένων τεχνουργημάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εκ του εργοστασίου του προϊόντος

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γραφείου, εσωτε
ρικής διακόσμησης διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρήσεων, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 7010 ή 7018

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Λάξευση τεχνουργημάτων από γυαλί, 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 με το χέρι, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες 
ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, Απομιμήσεις κοσμημάτων· νομίσματα, εκτός 
από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

7106 7108 και 7110 Πολύτιμα μέταλλα:  

— Σε ακατέργαστη μορφή 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

Τήξη και/ή κραματοποίηση πολυτίμων μετάλλων των κλάσεων 7106, 7108 και 
7110 μεταξύ τους ή με κοινά μέταλλα

— Ημικατεργασμένα ή σε μορφή σκόνης Κατασκευή από ακατέργαστα πολύτιμα μέταλλα

ex 7107, ex 7109 και 
ex 7111

Μέταλλα κοινά, επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ημικατεργασμένα Κατασκευή από μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα, ακατέργαστα

7115 Άλλα τεχνουργήματα από πολύτιμα μέταλλα ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή από τμήματα από κοινά μέταλλα, μη επιχρυσωμένα ούτε επαργυρω
μένα 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: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή 7206

7208 έως 7216 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από σίδηρο ή από 
όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελείς ύλες της 
κλάσης 7206 ή 7207

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7207

7218 91 και 7218 99 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή της 
διάκρισης 7218 10

7219 έως 7222 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από ανοξείδωτους 
χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελείς ύλες της 
κλάσης 7218

7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυβες Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7218

7224 90 Ημιτελή προϊόντα Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7201, 7202, 7203, 7204, 7205 ή της 
διάκρισης 7224 10

7225 έως 7228 Πλατέα προϊόντα έλασης, ράβδοι, είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβο
κράματα· είδη με καθορισμένη μορφή από άλλα χαλυβοκράματα· ράβδοι κοίλες 
για γεωτρήσεις από χαλυβοκράματα ή από όχι σε κράμα χάλυβες

Κατασκευή από πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές ή ημιτελείς ύλες των 
κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράματα Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα από ανοξείδωτους χάλυβες της κλάσης 7224

ex κεφάλαιο 73 Αντικείμενα από σίδηρο ή χάλυβα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

7302 Σιδηροτροχιές, αντιτροχιές και οδοντωτές τροχιές, κλειδιά, καρδιές διασταυ
ρώσεων, ράβδοι χειρισμού των κλειδιών και άλλα στοιχεία διασταύρωσης ή αλλα
γής 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

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 7206

7304 7305 και 7306 Σωλήνες κάθε είδους και είδη με καθορισμένη μορφή κοίλα, από σίδηρο 
ή χάλυβα

Κατασκευή από ύλες των κλάσεων 7206, 7207, 7218 ή 7224

ex 7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα (ISΟ αριθ. X5CrNiMο 1712), 
αποτελούμενα από διάφορα μέρη

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική εξομάλυνση, κατασκευή σπειρωμάτων, αφαίρεση 
αιχμών και αμμοβολή σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων, υπό την προ
ϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 35 % της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών (π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυρών, υδροφρα
χτικές 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται συγκολλημένα είδη με καθορισμένη 
μορφή της κλάσης 7301

ex 7315 Αντιολισθητικές αλυσίδες Κατασκευή 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 αντικείμενα από χαλκό· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού σε ακατέργαστη μορφή Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο· Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και αντικείμενα από αργίλιο· εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή επικολλημένα σε 
χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια υποθέματα), με πάχος που δεν υπερ
βαίνει τα 0,2 mm (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος)

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 7606

ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή:  

— Μόλυβδος καθαρός Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

— Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται απορρίμματα και θραύσματα της 
κλάσης 7802

Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός εκείνη του προϊόντος

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο· Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα· κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις· αντικείμενα από τις ύλες 
αυτές

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

ex κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, 
από κοινά μέταλλα· μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα, εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των κλάσεων 8202 έως 8205, συσκευασμένα σε 
συλλογή για τη λιανική πώληση

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες των κλάσεων 8202 
έως 8205. Ωστόσο, τα εργαλεία των κλάσεων 8202 έως 8205 μπορούν να ενσω
ματώνονται στο σύνολο, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερ
βαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8207 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 διεύ
ρυνση οπών, τόρνευση, βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνονται και οι συρματωτήρες 
(φιλιέρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέλαση (πέρασμα από συρματωτήρα με θερ
μοπίεση) των μετάλλων, καθώς και τα εργαλεία διάτρησης ή γεώτρησης

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 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 υπερ
βαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή ή πριονωτή, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα πτυσσόμενα μαχαίρια, και οι λεπίδες τους

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται λεπίδες μαχαιριών και λαβές από βασικά 
μέταλλα

8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, μεγάλα μαχαίρια, 
μαχαίρια κρεοπωλών ή κουζίνας και χαρτοκόπτες), εργαλεία και συλλογές εργα
λείων για την περιποίηση των χεριών ή των ποδιών (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι λίμες για τα νύχια)·

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές από βασικά μέταλλα

8215 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται λαβές από βασικά μέταλλα
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 83 Διάφορα αντικείμενα από κοινά μέταλλα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8302 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και παρόμοια είδη για κτίρια και μηχανισμοί αυτο
μάτου κλεισίματος για πόρτες

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, 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 διακόσμησης, από κοινά μέταλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
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

ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις 
και τα μέρη τους εκτός από:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8401 Πυρηνικοί αντιδραστήρες. Καύσιμα στοιχεία (σχάσιμα) που δεν έχουν ακτινοβολη
θεί για πυρηνικούς αντιδραστήρες. Μηχανές και συσκευές για τον διαχωρισμό 
ισοτόπων

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περιστρεφόμενο έμβολο, στους οποίους η ανάφλεξη 
γίνεται με ηλεκτρικούς σπινθήρες (κινητήρες εκρήξεως)

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητή
ρες ντίζελ ή ημιντίζελ)

Παρασκευή 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8410, 8411, 8412, 8413 Στρόβιλοι υδραυλικοί, τροχοί υδραυλικοί και οι ρυθμιστές αυτών

Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, συσκευές προώθησης διά στροβίλου και άλλοι 
στρόβιλοι δι’ αερίου

Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

Αντλίες για υγρά, έστω και με μετρική διάταξη. Ανυψωτές υγρών

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8427 Τροχοφόρα φορεία στοιβασίας. Άλλα τροχοφόρα φορεία για τη μετακίνηση που 
είναι εφοδιασμένα με διάταξη ανυψώσεως

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
συσκευές των κλάσεων 8425 έως 8430

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8443 Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες για το ράψιμο των φύλλων των βιβλίων της 
κλάσης 8440, έπιπλα, βάσεις και καλύμματα ειδικά κατασκευασμένα για ραπτο
μηχανές· βελόνες για ραπτομηχανές:

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Παρασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), με κώνους, με κυλίνδρους ή με βελόνες 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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8483 Άξονες για τη μετάδοση της κίνησης (στους οποίους περιλαμβάνονται και οι 
εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στρόφαλοι· Έδρανα και κουζι
νέτα· Οδοντωτοί τροχοί και τροχοί τριβής· Ελικωτοί άξονες με μπίλιες ή κυλιδρί
σκους 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

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8486 Μηχανές και συσκευές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την 
κατασκευή ημιαγωγών δίσκων (wafers), διατάξεων ημιαγωγών, ηλεκτρονικών ολο
κληρωμένων κυκλωμάτων ή διατάξεων απεικόνισης με επίπεδη οθόνη· Μέρη και 
εξαρτήματα

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

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 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους· συσκευές εγγραφής 
ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και 
του ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών, 
εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτήματα παραγω
γής ηλεκτρικού ρεύματος

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8503

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και μετατροπείς στρεφόμενοι 
ηλεκτρικοί

8504 Μηχανές παροχής ενέργειας του είδους που χρησιμοποιείται και στις αυτόματες 
μηχανές επεξεργασίας δεδομένων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8506 Ηλεκτρικές στήλες και ηλεκτρικοί συσσωρευτές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8507

8513

Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι διαχωριστές 
τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο σχήμα

Ηλεκτρικές λυχνίες φορητές, που προορίζονται να λειτουργούν με τη δική τους 
πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. με στήλες, συσσωρευτές, ηλεκτρομαγνητικές δια
τάξεις), άλλες από τις συσκευές φωτισμού της κλάσης 8512

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8517 .6 9 Άλλες συσκευές για τη μετάδοση ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή άλλων δεδο
μένων, στις οποίες περιλαμβάνονται οι συσκευές για την επικοινωνία σε καλω
διακό ή ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες από 
τις συσκευές εκπομπής ή λήψης των κλάσεων 8443, 8525, 8527 ή 8528

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά τους μεγάφωνα, έστω και προσαρμοσμένα σε 
πλαίσια, ηλεκτρικοί ενισχυτές ακουστικής συχνότητας. ηλεκτρικές συσκευές για 
την ενίσχυση του ήχου

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8519 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8522

ή

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής βιντεοφωνικές, έστω και με ενσωματωμένο 
δέκτη βιντεοφωνικών σημάτων

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8522

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8522 Εξαρτήματα και παρελκόμενα κατάλληλα για χρήση αποκλειστικά ή κυρίως με τις 
συσκευές των κλάσεων 8519 έως 8521

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8523 Δίσκοι, ταινίες, μη διαγραφόμενες διατάξεις με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» και 
άλλα μέσα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, εγγεγραμμένα 
ή κενά, συμπεριλαμβανομένων και μητρών και εκμαγείων για την παραγωγή 
δίσκων, με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω και με ενσωματω
μένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου. Συσκευές 
λήψης εικόνων για την τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και 
βιντεοκάμερες

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8529

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές ραδιοναυσι
πλοΐας και συσκευές ραδιοτηλεχειρισμού

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8529

ή

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8527 Συσκευές λήψης για τη ραδιοφωνία, έστω και συνδυασμένες, στο ίδιο περίβλημα, 
με συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου ή ωρολογιακή συσκευή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8529

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές βιντεοπροβολής χωρίς ενσωματωμένους δέκτες 
τηλεόρασης. δέκτες τηλεόρασης, με ενσωματωμένο ή μη ραδιοφωνικό δέκτη 
ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8529

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8529 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις 
συσκευές των κλάσεων 8525 μέχρι 8528

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8535 έως 8537 Συσκευές και διατάξεις για τη διακοπή, κατανομή, προστασία, διακλάδωση, 
συναρμογή ή σύνδεση των ηλεκτρικών κυκλωμάτων σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, 
δέσμες ή καλώδια οπτικών ινών· Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, αναλόγια, κιβώτια 
και άλλες βάσεις για τον έλεγχο ή τη διανομή του ρεύματος,

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος και 
την κλάση 8538

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8540 11 και 8540 12 Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις οποίες περιλαμβάνο
νται και οι σωληνωτές λυχνίες για συσκευές προβολής εικόνων βίντεο

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8542 .3 1 έως 8542 .3 3 
και 8542 .3 9

Μονολιθικά ολοκληρωμένα κυκλώματα Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ή

Η εργασία της διάχυσης, κατά την οποία σχηματίζονται ολοκληρωμένα κυκλώματα 
σε υπόστρωμα ημιαγωγού, με την επιλεκτική εισαγωγή κατάλληλης πρόσμιξης 
(νοθευτή), έστω και αν συναρμολογούνται ή/και υποβάλλονται σε δοκιμές σε μη 
συμβαλλόμενο μέρος

8543 Ηλεκτρικές μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ή περιλαμβάνονται 
αλλού στο παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8544 Μονωμένα σύρματα (στα οποία περιλαμβάνοντα και βερνικωμένα ή ανοδικώς 
οξειδωμένα), καλώδια (στα οποία περιλαμβάνονται και τα ομοαξονικά) και άλλοι 
αγωγοί με ηλεκτρική μόνωση εφοδιασμένα ή μη με εξαρτήματα σύνδεσης, 
καλώδια από οπτικές ίνες, που αποτελούνται από ίνες επενδυμένες καθεμία χωρι
στά, έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με εξαρτή
ματα σύνδεσης

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8545 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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελούνται στο σύνολό τους από μονωτικές ύλες ή που 
περιλαμβάνουν απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμολόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδο
χές) συναρμολογημένα στη μάζα, για μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές εγκατα
στάσεις, άλλα από τους μονωτήρες της κλάσης 8546. Μονωτικοί σωλήνες και τα 
συνδετικά τεμάχιά τους, από κοινά μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσωτερικά

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

8548 - Απορρίμματα και υπολείμματα στηλών, συστοιχιών στηλών και ηλεκτρικών συσ
σωρευτών, χρησιμοποιημένες στήλες και συστοιχίες στηλών και χρησιμοποιημένοι 
ηλεκτρικοί συσσωρευτές· ηλεκτρικά μέρη μηχανών ή συσκευών που δεν κατονο
μάζονται ή περιλαμβάνονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

 - Ηλεκτρονικές μικροσυναρμολογήσεις

ex κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους, 
τα εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμ
μών και μέρη αυτών, μηχανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
ηλεκτρομηχανικές) σηματοδότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών εκτός από:

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες 
μεταφορές. εκτός από:

Κατασκευή 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:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

— Με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα, με κυλινδρισμό:

– – Που δεν υπερβαίνει τα 50 cm3

– – Που υπερβαίνει τα 50 cm3

— Λοιπά

8714 Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 μέχρι 8713 Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 45 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα, και μέρη αυτών, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 8804 Στροφόπτωτα (rotochutes) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών 
της κλάσης 8804

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 89 Πλοία, σκάφη και πλωτές κατασκευές Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν

ή

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 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγ
χου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατρικής χειρουργικής. Τα μέρη και εξαρ
τήματά τους, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 60 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9002 Φακοί, πρίσματα, καθρέπτες και άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε ύλη, συναρμο
λογημένα, για όργανα ή συσκευές, άλλα από εκείνα από γυαλί που δεν είναι 
κατεργασμένο οπτικά

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

9005, 9006, 9007, 9008 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά, 
και οι βάσεις τους· άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους,

Φωτογραφικές μηχανές, συσκευές και διατάξεις, με λαμπτήρες και σωλήνες, για 
την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτογράφηση

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9011 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη 
φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9013 Διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) 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

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 εκατοστογράμμων ή λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος.

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε είδους και παρόμοια όργανα, θερμόμετρα, 
πυρόμετρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή όχι τα 
αποτελέσματα της μέτρησης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο 
κεφάλαιο αυτό, για μηχανές, συσκευές, όργανα ή είδη του κεφαλαίου 90

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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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

Κεφάλαιο 91 Ωρολόγια και μέρη αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα, μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυρομαχικά· εξαρτήματα και παρελκόμενά τους Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, είδη κλινοστρωμνής στρώματα, μαξιλάρια και παρόμοια συσκευές φωτι
σμού, φωτεινά σήματα που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού· 
φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη· Προκατα
σκευασμένα κτήρια

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, Τα μέρη και 
εξαρτήματά τους, εκτός από:

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

ex 9506 Ράβδοι του γκολφ και μέρη αυτών Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται ημικατεργασμένα τεμάχια για την κατα
σκευή ράβδων γκολφ
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

ex κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

ή

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9601 και 9602 Ελεφαντόδοντο, κόκαλο, χελωνόστρακο, κέρατα ζώων κάθε είδους, κοράλλι, μαρ
γαροκόγχη και άλλες ζωικές ύλες για λάξευση, κατεργασμένα, και τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές (στα οποία περιλαμβάνονται και τα τεχνουργήματα που λαμ
βάνονται με χύτευση)

Φυτικές ή ορυκτές ύλες για λάξευση, κατεργασμένες, και τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές. Τεχνουργήματα χυτά ή λαξευτά από κερί, από παραφίνη, από στεα
τίνη, από γόμες ή ρητίνες φυσικές, από πάστες που μπορούν να δεχθούν πλα
στική κατεργασία, και άλλα τεχνουργήματα κατασκευασμένα με χύτευση 
ή λάξευση, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Ζελατίνη, 
κατεργασμένη, μη σκληρυμένη, άλλη από εκείνη της κλάσης 3503, και τεχνουρ
γήματα από ζελατίνη μη σκληρυμένη

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης.

9603 Σκούπες και ψήκτρες, (περιλαμβάνουν και αυτές που είναι μέρη μηχανών, 
συσκευών ή οχημάτων), χειροκίνητες μηχανικές σκούπες δαπέδου, χωρίς κινη
τήρα, πινέλα και ξεσκονιστήρια από φτερά. Έτοιμες κεφαλές και είδη ψηκτροποι
ίας· βύσματα και κύλινδροι για βαφή, καθαριστήρες υγρών επιφανειών από καου
τσούκ ή από ανάλογες εύκαμπτες ύλες

Κατασκευή κατά την οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9605 Σύνολα ειδών ταξιδιού για τον ατομικό καλλωπισμό, το ράψιμο ή το καθάρισμα 
των υποδημάτων ή ενδυμάτων

Κάθε τεμάχιο του συνόλου (σετ) πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα που θα ίσχυε αν 
το τεμάχιο δεν συμπεριλαμβάνονταν στο σύνολο. Ωστόσο, μπορούν να περιλαμ
βάνονται 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. Σκελετοί για κουμπιά και άλλα μέρη για κουμπιά 
ή κουμπιά-σούστες. ημιτελή κουμπιά Κατασκευή:

Κατασκευή:

— 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 υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9608 Στυλογράφοι με σφαιρίδιο. Στυλογράφοι και μαρκαδόροι με μύτη από πίλημα 
ή με άλλες πορώδεις μύτες. Στυλογράφοι με πένα και παρόμοιοι στυλογράφοι. 
Στυλoγράφoι με πέvα και άλλoι στυλoγράφoι. Μεταλλικές αιχμές για αvτίγραφα. 
Μηχαvικά 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 της κλάσης 9609

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποιούνται πένες ή μύτες καθώς και άλλα είδη της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει τον χαρακτήρα του 
καταγόμενου προϊόντος

9612 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

Κατασκευή:

— 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 υπερ
βαίνει το 50 % της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος

9613 20 Αναπτήρες τσέπης, αερίου, που ξαναγεμίζουν Κατασκευή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων υλών της κλάσης 
9613 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος

9614 Πίπες για καπνό (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι κεφαλές για πίπες), πίπες 
για πούρα και τσιγάρα, και τα μέρη τους

Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος

(1) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(2) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(3) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(4) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(5) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(6) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(7) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(8) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(9) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.

(10) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(11) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(12) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(13) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(14) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(15) Βλέπε επεξηγηματική σημείωση 4.2.
(16) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 8.1 και 8.3.
(17) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση 8.2.
(18) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση 8.2.
(19) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στην επεξηγηματική σημείωση 8.2.
(20) Οι ειδικοί όροι για τις «ειδικές επεξεργασίες» καθορίζονται στις επεξηγηματικές σημειώσεις 8.1 και 8.3.
(21) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στην περίπτωση προϊόντων στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την 

ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν.
(22) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
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(23) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(24) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(25) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(26) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(27) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(28) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(29) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(30) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(31) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(32) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
(33) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
(34) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 5.
(35) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(36) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(37) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(38) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(39) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(40) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού.
(41) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού.
(42) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού.
(43) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε επεξηγηματική σημείωση 6.
(44) SEMII – Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β(α)

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β

Κοινές διατάξεις

1. Για τα προϊόντα που περιγράφονται παρακάτω, δύνανται επίσης να εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανόνες αντί των κανόνων που ορίζονται στο παράρτημα Β για τα προϊόντα καταγωγής Σινγκα
πούρης, έστω και εάν υπόκεινται σε περιορισμούς με ετήσια ποσόστωση.

2. Η δήλωση καταγωγής που εκδίδεται ή συντάσσεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα πρέπει να περιλαμβάνει την ακόλουθη ένδειξη στα αγγλικά: «Derogation – Annex B(a) of Protocol 
Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the EU-Singapore FTA».

3. Μπορούν να εισάγονται προϊόντα στην Ένωση βάσει αυτών των παρεκκλίσεων, εφόσον προσκομίζεται δήλωση, υπογεγραμμένη από τον εγκεκριμένο εξαγωγέα, με την οποία πιστοποιείται ότι τα 
εν λόγω προϊόντα πληρούν τους όρους της παρέκκλισης.

4. Στην Ένωση κάθε ποσότητα αναφερόμενη στο παρόν παράρτημα υπόκειται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία λαμβάνει όλα τα διοικητικά μέτρα που κρίνει σκόπιμα για την 
αποτελεσματική διαχείριση των ποσοτήτων σε σχέση με την ισχύουσα νομοθεσία της Ένωσης.

5. Οι ποσοστώσεις που δηλώνονται στον ακόλουθο πίνακα υπόκεινται στη διαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση τον κανόνα της εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα. Οι ποσότητες που 
εξάγονται από τη Σινγκαπούρη προς την Ένωση βάσει των προαναφερόμενων παρεκκλίσεων υπολογίζονται με βάση τις εισαγωγές στην Ένωση.

Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία
Ετήσια ποσόστωση των 

εξαγωγών από τη Σινγκαπούρη 
στην Ένωση σε τόνους

ex 1601 00 Ξηρά λουκάνικα κοτόπουλου, χοιρινού και νωπού συκωτιού ( ) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
εκτός από εκείνη του προϊόντος

500

ex 1602 32

ex 1602 41

ex 1602 49

ex 1602 50

Luncheon meat χοιρινού, κοτόπουλου και βοδινού σε 
κονσέρβες ( )

Χοιρομέρια «ζαμπόν» διαφόρων τύπων, διατηρημένα με απλή ψύξη

Πιτάκια σαμόσα αλεσμένου βοδινού ή κοτόπουλου ( )

Κεφτεδάκια κοτόπουλου ( )

Shaomai κοτόπουλου ( )

Κολλώδες ρύζι με κοτόπουλο ( )

Κοτόπουλο και χοιρινό σε νηματοειδή μορφή ( )

Gyoza κοτόπουλου

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
εκτός από εκείνη του προϊόντος

ex 1603 00 Άρωμα κοτόπουλου σε φιαλίδια ( ) Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
εκτός από εκείνη του προϊόντος
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Κλάση ΕΣ Περιγραφή του προϊόντος Ιδιοχαρακτηριστική εργασία
Ετήσια ποσόστωση των 

εξαγωγών από τη Σινγκαπούρη 
στην Ένωση σε τόνους

ex 1604 20 Κεφτεδάκια ψαριού με κάρυ που αποτελούνται από ψάρι, κάρυ, άμυλο 
σίτου, αλάτι, ζάχαρη και σύνθετα αρτύματα

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
εκτός από εκείνη του προϊόντος

400

ex 1604 20 Κροκέτες τεσσάρων χρωμάτων που αποτελούνται από ψάρι, καλαμάκια 
καβουριού, φύκια, φύλο τόφου, φυτικά έλαια, ζάχαρη, άμυλο πατάτας, 
γλουταμινικό νάτριο και καρυκεύματα

ex 1604 16 Ξηρές πικάντικες αντζούγιες (ambal ikan bilis) που αποτελούνται από 
αντζούγιες, κρεμμύδια, πιπεριές, ταμάρινθο, κρέμα γαρίδων (μπελατσάν), 
καστανή ζάχαρη και αλάτι

ex 1605 10 Κεφτεδάκια καβουριού που αποτελούνται από άμυλο σίτου, αλάτι, ζάχαρη, 
σύνθετα αρτύματα, σάρκα καβουριού και γέμιση

Παρασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, 
εκτός από εκείνη του προϊόντος

350

ex 1605 90 Κεφτεδάκια σουπιάς με κάρυ που αποτελούνται από γέμιση σουπιάς, κάρυ, 
άμυλο σίτου, αλάτι, ζάχαρη και σύνθετα αρτύματα

ex 1605 20 Κεφτεδάκια γαρίδων (Hargow) που αποτελούνται από γαρίδες, άμυλο 
σίτου, ταπιόκα, νερό, ασκαλώνιο, πιπερόρριζα, ζάχαρη και αλάτι

ex 1605 20 Shaomai που αποτελείται κυρίως από γαρίδες, κοτόπουλο, άμυλο αραβο
σίτου, φυτικά έλαια, μαύρο πιπέρι, σουσαμέλαιο και νερό

ex 1605 20 Wonton τηγανιτών γαρίδων, που αποτελείται από γαρίδες, αλάτι, λάδι, 
ζάχαρη, πιπερρόριζα, πιπέρι, αυγά, ξύδι και σάλτσα σόγιας.

ex 1605 30 Κεφτεδάκια με άρωμα καβουριού: κρέας σουπιάς, ψαριού και καβουριού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΛΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΩΡΕΥΣΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3

Κλάση Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφή των υλών

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα, πουλερικών της κλάσης 0105

ex 0210 Κρέατα και παραπροϊόντα πουλερικών, αλατισμένα ή σε άρμη, αποξηραμένα ή καπνιστά

Κεφάλαιο 03 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια

0709 51

ex 0710 80

0711 51

0712 31

Μανιτάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα, προσωρινά διατηρημένα, αποξηραμένα

0710 40

2005 80

Γλυκό καλαμπόκι

1006 Ρύζι

ex 1102 90

ex 1103 19

ex 1103 20

ex 1104 19

ex 1108 14

ex 1108 19

Άλευρα, πλιγούρια, και συσσωματώματα με τη μορφή σβόλων από δημητριακά, κόκκοι πεπλατυσμένοι ή νιφάδες, άμυλο ταπιόκας, άμυλο ρυζιού

1604 και 1605 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών· χαβιάρι και τα υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού· μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, παρασκευασμένα ή διατηρημένα

1701 και 1702 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα και σακχαρόζη χημικά καθαρή και άλλα σάκχαρα, υποκατάστατα του μελιού, σάκχαρα και μελάσες καραμελωμένα

ex 1704 90 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, εκτός από τσίχλες·

ex 1806 10 Σκόνη κακάου με κατά βάρος περιεκτικότητα σε σακχαρόζη/ισογλυκόζη ίση με 65 % ή ανώτερη
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Κλάση Εναρμονισμένου Συστήματος Περιγραφή των υλών

1806 20 Σοκολάτα και παρασκευάσματα διατροφής που περιέχουν κακάο, εκτός από σκόνη κακάου

ex 1901 90 Άλλα παρασκευάσματα τροφίμων εκτός από τα εκχυλίσματα βύνης, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε κακάο κατώτερη του 40 %, με περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ύλες από γάλα κατώτερη του 1,5 %, σε ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 5 %, σε γλυκόζη ή άμυλο 5 %.

2003 10 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ

ex 2101 12 Παρασκευάσματα με βάση τον καφέ

ex 2101 20 Άλλα παρασκευάσματα με βάση το τσάι ή το ματέ

ex 2106 90 Παρασκευάσματα τροφίμων που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, εκτός από συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης: 
σιρόπια ζάχαρης αρωματισμένα ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών, με εξαίρεση τα σιρόπια ισογλυκόζης, γλυκόζης και μαλτοδεξτρίνης· παρασκευάσματα με 
περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες από γάλα κατώτερη του 1,5 %, σε ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 5 %, σε γλυκόζη ή άμυλο 5 %.

ex 3302 10 Μείγματα ευωδών ουσιών των τύπων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες ποτών, που περιέχουν όλους τους αρωματικούς παράγοντες οι οποίοι χαρα
κτηρίζουν ένα ποτό, με περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες από γάλα ανώτερη του 1,5 %, σε ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 5 %, σε γλυκόζη ή άμυλο 5 %.

3302 10 29 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες ποτών, που περιέχουν όλους τους αρωματικούς παράγοντες οι οποίοι χαρακτηρίζουν 
ένα ποτό, εκτός από εκείνα με πραγματικό κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 0,5 %, με περιεκτικότητα κατά βάρος σε λιπαρές ύλες από γάλα 
ανώτερη του 1,5 %, σε ζαχαρόζη ή ισογλυκόζη 5 %, σε γλυκόζη ή άμυλο 5 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 3 ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
ΧΩΡΑΣ ΤΗΣ ASEAN ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΥΛΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

Κωδικός ΕΣ Περιγραφή

2710 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· Απόβλητα 
λαδιών

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες

2906 Αλκοόλες κυκλικές και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2909 Αιθέρες, αιθέρες-αλκοόλες, αιθέρες φαινόλες, αιθέρες-αλκοόλες-φαινόλες, υπεροξείδια αλκοολών, υπεροξείδια αιθέρων, υπεροξείδια κετονών (καθορισμένης ή μη χημι
κής σύστασης) και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2910 Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2912-2914 Αλδεϋδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες. Πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών· παραφορμαλδεΰδη:

αλογονωμένα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά της κλάσης 2912

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

2920 Εστέρες των άλλων ανόργανων οξέων των αμετάλλων (με εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και τα άλατά τους. τα αλογονωμένα, σουλφονω
μένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

2922 Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες

2930 Θειοενώσεις οργανικές

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνον με ετεροάτομο(-α) αζώτου
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Κωδικός ΕΣ Περιγραφή

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

2935 Σουλφοναμίδες

2942 Άλλες οργανικές ενώσεις

3215 Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή μη), στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με την ονομασία «πηγμένα» ή «απόλυτα», ρητινοειδή· εκχυλίσματα ελαιορητινών· Συμπυ
κνωμένα 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

4010 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ βουλκανισμένο

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (κινητήρες ντίζελ ή ημιντίζελ)

8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες μηχανές

8483 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 κυλιδρίσκους 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

8504 Ηλεκτρικοί μετασχηματιστές, ηλεκτρικοί μετατροπείς ρεύματος στατοί (π.χ. ανορθωτές), πηνία αντίδρασης και αυτεπαγωγής

8506 Ηλεκτρικές στήλες και ηλεκτρικοί συσσωρευτές

8518 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

L 294/744
EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14.11.2019



Κωδικός ΕΣ Περιγραφή

8523 Δίσκοι, ταινίες, μη διαγραφόμενες διατάξεις με ημιαγωγό, «έξυπνες κάρτες» και άλλα μέσα για την εγγραφή του ήχου ή για ανάλογες εγγραφές, εγγεγραμμένα ή κενά, 
συμπεριλαμβανομένων και μητρών και εκμαγείων για την παραγωγή δίσκων, με εξαίρεση τα προϊόντα του κεφαλαίου 37

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλεκτρική χρήση

8547 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

9005 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις τους· Άλλα όργανα αστρονομίας και οι βάσεις τους, με εξαίρεση τις 
συσκευές ραδιοαστρονομίας

9006 Φωτογραφικές μηχανές (πλην κινηματογραφικών), συσκευές και διατάξεις, με λαμπτήρες και σωλήνες, για την παραγωγή αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά τη φωτο
γράφηση της κλάσης 8539

9011 Οπτικά μικροσκόπια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μικροσκόπια για τη φωτομικρογραφία, την κινηματοφωτομικρογραφία ή τη μικροπροβολή

9013 Διατάξεις υγρών κρυστάλλων (LCD) που δεν αποτελούν είδη που αναφέρονται ειδικότερα αλλού. Λέιζερ (lasers) άλλες από τις διόδους λέιζερ (laser). Άλλα όργανα 
και συσκευές οπτικής που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο αυτό

9025 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
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Η δήλωση καταγωγής, το κείμενο της οποίας παρατίθεται κατωτέρω, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. 
Ωστόσο, οι υποσημειώσεις δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται.

Βουλγαρικό κείμενο

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (разрешение № … от митница или от друг компетентен 
държавен орган (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален 
произход.

Ισπανικό κείμενο

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera o de la autoridad 
gubernamental competente no … (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 celního nebo příslušného vládního orgánu … (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 eller den kompetente offentlige 
myndigheds tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse 
i … (2).

Γερμανικό κείμενο

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligung der Zollbehörde oder der zuständigen Regierungsbehörde Nr. … (1)) 
der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, 
präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.

Εσθονικό κείμενο

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti või pädeva valitsusasutuse luba nr. … (1)) deklareerib, et 
need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Ελληνικό κείμενο

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου ή της καθ’ ύλην αρμόδιας αρχής, 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 or competent governmental authorisation No … (1)) 
declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (2).

Γαλλικό κείμενο

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière ou de l’autorité gouvernementale 
compétente no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).
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Κροατικό κείμενο

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje ili ovlaštenje nadležnog državnog tijela br. … (1)) 
izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla.

Ιταλικό κείμενο

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale o dell’autorità governativa 
competente n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale… (2).

Λεττονικό κείμενο

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas vai kompetentu valsts iestāžu pilnvara Nr. … (1)), deklarē, 
ka, izņemottur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme no … (2).

Λιθουανικό κείμενο

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės arba kompetentingos viešosios valdžios institucijos 
liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Ουγγρικό κείμενο

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: vagy az illetékes kormányzati szerv által kiadott 
engedély száma: … (1)) kijelentem, hogy egyértelmű eltérő jelzés hiányában az áruk preferenciális … származásúak (2).

Μαλτέζικο κείμενο

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni kompetenti tal-gvern jew tad-dwana nru. … (1)) 
jiddikjara li, hlief fejn indikat b’mod car li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ origini preferenzjali … (2).

Ολλανδικό κείμενο

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning of vergunning van de 
competente overheidsinstantie 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 lub upoważnienie właściwych władz 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 ou da autoridade 
governamental competente no … (1)) declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem 
preferencial … (2).

Ρουμανικό κείμενο

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizaţia vamală sau a autorităţii guvernamentale 
competente nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine 
preferenţială … (2).
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Σλοβακικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih vladnih organov št. … (1)) izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Σλοβενικό κείμενο

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (pooblastilo carinskih ali pristojnih vladnih organov št. … (1))izjavlja, da, 
razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Φινλανδικό κείμενο

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin tai toimivaltaisen julkisen viranomaisen lupa nro … (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 eller behörig statlig myndighet 
nr…. (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung. (2)

........................................................................................................................................................................................................................  (3)

(Τόπος και ημερομηνία)

........................................................................................................................................................................................................................  (4)

(Υπογραφή του εξαγωγέα καθώς και ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση)

(1) Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται στην Ένωση από εγκεκριμένο εξαγωγέα, ο αριθμός αδείας του εγκεκριμένου εξαγωγέα πρέπει να ανα
γράφεται στη θέση αυτή. Όταν η δήλωση καταγωγής δεν συντάσσεται από εγκεκριμένο εξαγωγέα, είναι δυνατό να παραλείπονται οι λέξεις που 
περιέχονται στις αγκύλες ή να παραμένει κενός ο χώρος.
Όταν η δήλωση καταγωγής συντάσσεται από εξαγωγέα στη Σινγκαπούρη, ο εναίος αριθμός οντότητας πρέπει να αναγράφεται στη θέση αυτή.

(2) Πρέπει  να δηλώνεται  η καταγωγή των προϊόντων.  Όταν η δήλωση καταγωγής αφορά προϊόντα καταγωγής Ένωσης,  ο εξαγωγέας πρέπει  να 
χρησιμοποιεί  το  σύμβολο «EU».  Όταν  η  δήλωση καταγωγής  αφορά,  εξ  ολοκλήρου  ή  εν  μέρει,  προϊόντα  καταγωγής  Θέουτα  και  Μελίλια, 
ο εξαγωγέας πρέπει να το αναφέρει σαφώς στο έγγραφο επί του οποίου συντάσσεται η δήλωση με το σύμβολο «CM».

(3) Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να παραλείπονται, αν η πληροφορία αυτή περιέχεται στο ίδιο το έγγραφο.
(4) Στις περιπτώσεις που δεν ζητείται από τον εξαγωγέα να υπογράψει, η εξαίρεση από την υποχρέωση υπογραφής συνεπάγεται επίσης την εξαί

ρεση από την υποχρέωση αναγραφής του ονόματος του υπογράφοντος.
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ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ

1. Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρρας, που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του εναρμονισμένου συστή
ματος, γίνονται δεκτά στη Σινγκαπούρη ως προϊόντα καταγωγής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το Πρωτόκολλο 1 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών για τον σκοπό του καθορισμού του καθεστώτος καταγωγής των ανω
τέρω προϊόντων.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ

1. Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στη Σινγκαπούρη ως προϊόντα καταγωγής Ένω
σης κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.

2. Το Πρωτόκολλο 1 ισχύει τηρουμένων των αναλογιών για τον σκοπό του καθορισμού του χαρακτήρα καταγωγής των ανω
τέρω προϊόντων.

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 1

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να αναθεωρούν τους κανόνες καταγωγής που περιέχονται στο πρωτόκολλο 1 και να 
συζητούν τις απαραίτητες τροποποιήσεις κατόπιν αίτησης ενός εκ των δύο συμβαλλόμενων μερών.

2. Τα παραρτήματα Β έως Δ του πρωτοκόλλου 1 θα προσαρμοστούν σύμφωνα με τις περιοδικές αλλαγές του εναρμονισμένου 
συστήματος.
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ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1 ΕΩΣ 4 ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 1

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 16.6 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ)

Τα μέρη συμμερίζονται την άποψη ότι ο όρος «διατάξεις της παρούσας συμφωνίας» που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 16.6 (Φορολογία) σημαίνει διατάξεις οι οποίες:

α) παρέχουν μη διακριτική μεταχείριση στα εμπορεύματα κατά τον τρόπο και στον βαθμό που προβλέπεται στο κεφάλαιο δύο 
(Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των εμπορευμάτων στην αγορά)·

β) αποκλείουν τη διατήρηση ή τη θέσπιση τελωνειακού δασμού ή φόρου όσον αφορά τα εμπορεύματα κατά τον τρόπο και 
στον βαθμό που προβλέπεται στο κεφάλαιο δύο (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των εμπορευμάτων στην αγορά)· και

γ) παρέχουν μη διακριτική μεταχείριση σε προμηθευτές υπηρεσιών και επενδυτές κατά τον τρόπο και στον βαθμό που προ
βλέπεται στο τμήμα A (Γενικές διατάξεις), στο τμήμα Β (Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών), στο τμήμα Γ (Εγκατάσταση) και 
στο υποτμήμα 6 (Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες) του τμήματος Ε (Κανονιστικό πλαίσιο) του κεφαλαίου οκτώ (Υπηρεσίες, 
εγκατάσταση και ηλεκτρονικό εμπόριο).

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 2

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Όσον αφορά τον κανόνα 10 του παραρτήματος 14-Α, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επιβεβαιώνουν την ακόλουθη συμφωνία:

1. Η αμοιβή και οι δαπάνες που καταβάλλονται στους διαιτητές βασίζονται σε πρότυπα συγκρίσιμων διεθνών μηχανισμών επί
λυσης διαφορών με διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες.

2. Το ακριβές ποσό της αμοιβής και των δαπανών συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν από τη συνεδρίαση των μερών 
με την ειδική ομάδα διαιτησίας σύμφωνα με τον κανόνα 10 του παραρτήματος 14-Α.

3. Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη εφαρμόζουν το παρόν μνημόνιο συμφωνίας με καλή πίστη, με σκοπό να διευκολύνεται 
η λειτουργία της ειδικής ομάδας διαιτησίας.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 3

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος μνημονίου συμφωνίας:

α) «τελωνειακή νομοθεσία» είναι οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές διατάξεις εφαρμόζονται στα εδάφη των συμβαλλόμενων 
μερών, οι οποίες διέπουν την εισαγωγή, την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων και την υπαγωγή αυτών σε 
οποιοδήποτε άλλο τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία·

β) «αιτούσα αρχή» είναι η αρμόδια τελωνειακή αρχή η οποία έχει οριστεί από ένα συμβαλλόμενο μέρος για τον συγκεκριμένο 
σκοπό και η οποία υποβάλλει αίτηση συνδρομής με βάση το παρόν μνημόνιο συμφωνίας·

γ) «αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση» είναι η αρμόδια τελωνειακή αρχή η οποία έχει οριστεί από ένα συμβαλλόμενο 
μέρος για τον συγκεκριμένο σκοπό και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση συνδρομής με βάση το παρόν μνημόνιο 
συμφωνίας·

δ) «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» είναι όλες οι πληροφορίες που αφορούν ταυτοποιούμενο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 
πρόσωπο·

ε) «πράξη που διενεργείται κατά παράβαση της τελωνειακής νoμoθεσίας» είναι κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης της 
τελωνειακής νoμoθεσίας· και

στ) «τελωνειακή αρχή» είναι, ανάλογα με την περίπτωση, οι τελωνειακές αρχές της Σινγκαπούρης, οι τελωνειακές αρχές των 
κρατών μελών ή οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
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ΑΡΘΡΟ 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των τελωνειακών αρχών τους, σε τελωνειακά θέματα που 
αφορούν το εμπόριο, κατά τον τρόπο και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει το παρόν μνημόνιο συμφωνίας, ώστε να διασφα
λίζεται η ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, ιδίως με την πρόληψη, διερεύνηση και δίωξη των πράξεων που διενερ
γούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας για τα ακόλουθα:

α) εμπορεύματα που δηλώνονται, κατά την εισαγωγή τους στο συμβαλλόμενο μέρος που υπέβαλε την αίτηση, ότι έχουν εξαχθεί 
ή επανεξαχθεί από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος και ότι δεν κατάγονται από το εν λόγω συμβαλλόμενο μέρος·

β) εμπορεύματα που δηλώνονται, κατά την εισαγωγή τους στο συμβαλλόμενο μέρος που υπέβαλε την αίτηση, ότι κατάγονται 
από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, για λόγους που δεν αφορούν την εφαρμογή δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο της 
παρούσας συμφωνίας.

2. Η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα που αφορούν το εμπόριο, όπως προβλέπεται στο παρόν μνημόνιο συμφωνίας, είναι 
συμπληρωματική προς τη συνδρομή που προβλέπεται στο άρθρο 29 (Διοικητικές έρευνες) του πρωτοκόλλου 1 (σχετικά με τον 
ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας).

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, η συνδρομή σε τελωνειακά ζητήματα που αφορούν το εμπόριο και σχετίζονται 
με εμπορεύματα υπό διαμετακόμιση ή μεταφόρτωση μέσω του εδάφους ενός συμβαλλόμενου μέρους και που προορίζονται για 
το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, για τα πρώτα τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, 
παρέχεται μόνο κατά τον τρόπο και στον βαθμό που αυτό προβλέπεται από το άρθρο 27 (Συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών), 
το άρθρο 28 (Επαλήθευση των δηλώσεων καταγωγής) και το άρθρο 29 (Διοικητικές έρευνες) του πρωτοκόλλου 1 (σχετικά με 
τον ορισμό της έννοιας «καταγόμενα προϊόντα» και μέθοδοι διοικητικής συνεργασίας). Τα συμβαλλόμενα μέρη θα επανεξε
τάσουν τις λεπτομέρειες της συνδρομής σε σχέση με εμπορεύματα που διαμετακομίζονται ή μεταφορτώνονται μέσω του 
εδάφους ενός συμβαλλόμενου μέρους και που προορίζονται για το έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους εντός δύο ετών 
από τη θέση σε ισχύ της παρούσας συμφωνίας.

4. Η συνδρομή σχετικά με τελωνειακά ζητήματα που αφορούν το εμπόριο παρέχεται με την επιφύλαξη των κανόνων που 
διέπουν την αμοιβαία συνδρομή σε ποινικές υποθέσεις και δεν καλύπτει την περίπτωση πληροφοριών που λαμβάνονται κατά την 
άσκηση εξουσιών κατόπιν αιτήματος δικαστικής αρχής, εκτός εάν η ανακοίνωση των πληροφοριών αυτών επιτρέπεται από την εν 
λόγω αρχή.

5. Το παρόν μνημόνιο συμφωνίας δεν αφορά τη συνδρομή για την είσπραξη δασμών, φόρων ή προστίμων.

6. Κάθε συνδρομή που παρέχεται δυνάμει του παρόντος μνημονίου συμφωνίας πρέπει να αναφέρεται μόνο σε εμπορικές 
συναλλαγές που αφορούν πράξη κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας που πραγματοποιήθηκε όχι περισσότερο από τρία 
έτη πριν από την ημερομηνία της αίτησης συνδρομής.

7. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν απαιτείται να τροποποιήσουν το τελωνειακό καθεστώς ή διαδικασία τους για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεών τους βάσει του παρόντος μνημονίου συμφωνίας.

ΑΡΘΡΟ 3

Συνδρομή κατόπιν αίτησης

1. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, που βασίζεται σε εύλογη υπόνοια πράξης κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθε
σίας σε οποιαδήποτε κατηγορία εμπορευμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 (Πεδίο εφαρμογής), η αρχή 
στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει στην αιτούσα αρχή ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη πληροφοριών που 
μπορούν να καταστήσουν δυνατό στην αιτούσα αρχή να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας:

α) όνομα και διεύθυνση του εξαγωγού ή του πράκτορα·

β) πληροφορίες για την αποστολή που αφορούν τον αριθμό εμπορευματοκιβωτίων, το μέγεθος, το όνομα του σκάφους και του 
μεταφορέα, τη χώρα καταγωγής, τον τόπο εξαγωγής και περιγραφή φορτίου·

γ) αριθμός ταξινόμησης, ποσότητα και δηλωμένη τιμή· και

δ) κάθε άλλη πληροφορία για την οποία τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι είναι αναγκαία προκειμένου να καθοριστεί 
κατά πόσον έχει πραγματοποιηθεί μια πράξη που παραβιάζει την τελωνειακή νομοθεσία.
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2. Κατόπιν αίτησης της αιτούσας αρχής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) κατά πόσον τα εμπορεύματα που εξήχθησαν από το έδαφος ενός συμβαλλόμενου μέρους εισήχθησαν στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλομένου μέρους κατά τον δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που 
εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα· ή

β) κατά πόσον τα εμπορεύματα που εισήχθησαν στο έδαφος ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη εξήχθησαν από το έδαφος του 
άλλου συμβαλλόμενου μέρους κατά το δέοντα τρόπο, προσδιορίζοντας, όταν κρίνεται σκόπιμο, το τελωνειακό καθεστώς που 
εφαρμόστηκε στα εν λόγω εμπορεύματα.

3. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση δεν υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες τις οποίες δεν έχει ήδη στη διάθεσή 
της.

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, εύλογη υπόνοια πράξης κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας είναι υπόνοια 
που βασίζεται σε ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα είδη τεκμηριωμένων πληροφοριών που προέκυψαν από δημόσιες 
ή ιδιωτικές πηγές:

α) ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ένας συγκεκριμένος εισαγωγέας, εξαγωγέας, κατασκευαστής, παραγωγός ή άλλη 
εταιρεία που συμμετείχε στην κυκλοφορία των εμπορευμάτων από το έδαφος του ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος 
του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν έχει συμμορφωθεί με την τελωνειακή νομοθεσία οποιουδήποτε από τα συμβαλλόμενα 
μέρη·

β) ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ορισμένες ή όλες οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην κυκλοφορία, από το έδαφος 
του ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου συμβαλλόμενου μέρους, εμπορευμάτων εντός συγκεκριμένου τομέα 
προϊόντων, όταν τα εμπορεύματα κυκλοφορούν από το έδαφος του ενός συμβαλλόμενου μέρους στο έδαφος του άλλου 
συμβαλλόμενου μέρους, δεν έχουν συμμορφωθεί με την τελωνειακή νομοθεσία ενός συμβαλλόμενου μέρους· ή

γ) άλλες πληροφορίες που οι τελωνειακές αρχές των συμβαλλόμενων μερών συμφωνούν ότι είναι επαρκείς στο πλαίσιο συγκε
κριμένης αίτησης.

ΑΡΘΡΟ 4

Αυτεπάγγελτη συνδρομή

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, με δική τους πρωτοβουλία και σύμφωνα με τις νομοθετικές 
ή κανονιστικές τους διατάξεις, εφόσον θεωρούν ότι αυτή είναι αναγκαία για την ορθή εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας, 
παρέχοντας ιδίως τις πληροφορίες σχετικά με:

α) δραστηριότητες οι οποίες παραβιάζουν ή φαίνεται ότι παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία και οι οποίες ενδέχεται να 
ενδιαφέρουν τις τελωνειακές αρχές του άλλου συμβαλλόμενου μέρους·

β) νέα μέσα ή μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής 
νομοθεσίας·

γ) εμπορεύματα που είναι γνωστό ότι αποτελούν αντικείμενο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής 
νομοθεσίας·

δ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι συμμετείχαν σε πράξεις που παραβιάζουν την τελω
νειακή νομοθεσία· ή

ε) μέσα μεταφοράς για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι έχουν χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιούνται ή ενδέχεται να χρη
σιμοποιηθούν στο πλαίσιο πράξεων που διενεργούνται κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Μορφή και ουσία των αιτήσεων συνδρομής

1. Κάθε αίτηση που προβλέπεται βάσει του παρόντος μνημονίου συμφωνίας υποβάλλεται γραπτώς. Η αίτηση συνοδεύεται 
από τα έγγραφα που είναι αναγκαία προκειμένου να καταστεί δυνατό στην αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση να ανταπο
κριθεί στην αίτηση. Σε περίπτωση επείγουσας κατάστασης, μπορούν να γίνουν δεκτές και προφορικές αιτήσεις, αλλά πρέπει να 
επιβεβαιώνονται γραπτώς αμέσως μετά.

2. Οι αιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία:

α) την αιτούσα αρχή·

β) το ζητούμενο μέτρο·

γ) το αντικείμενο και τον λόγο της αίτησης·

δ) τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις και άλλα σχετικά νομικά στοιχεία·
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ε) όσο το δυνατόν πιο ακριβή και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αποτελούν τον στόχο των 
ερευνών·

στ) περίληψη των σχετικών πραγματικών περιστατικών και των ερευνών που έχουν ήδη διεξαχθεί· και

ζ) τους λόγους των βάσιμων υπονοιών για την ύπαρξη πράξης κατά παράβαση της τελωνειακής νομοθεσίας.

3. Οι αιτήσεις συντάσσονται σε μία από τις επίσημες γλώσσες της αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή σε γλώσσα 
αποδεκτή από αυτή την αρχή. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τυχόν έγγραφα τα οποία συνοδεύουν την αίτηση σύμφωνα με 
την παράγραφο 1.

4. Αν μια αίτηση δεν πληροί τις προαναφερόμενες τυπικές προϋποθέσεις, είναι δυνατόν να ζητηθεί η διόρθωση ή συμπλή
ρωσή της. Στο μεταξύ, ενδέχεται να διαταχθεί η λήψη προληπτικών μέτρων.

ΑΡΘΡΟ 6

Εκτέλεση αιτήσεων

1. Για να ικανοποιήσει αίτηση συνδρομής, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση παρέχει πληροφορίες που έχει ήδη στη 
διάθεσή της εντός των ορίων των αρμοδιοτήτων της. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση έχει τη διακριτική ευχέρεια να 
προβαίνει στην παροχή περαιτέρω συνδρομής, διεξάγοντας τις κατάλληλες έρευνες ή μεριμνώντας για τη διεξαγωγή τους.

2. Οι αιτήσεις συνδρομής διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις του συμβαλλόμενου 
μέρους στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

3. Κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη σύμφωνη γνώμη του άλλου συμ
βαλλόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να λαμβάνουν από τα γραφεία της τελωνειακής 
αρχής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ή από άλλη αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 1, στοιχεία σχετικά με τις πράξεις που 
παραβιάζουν την τελωνειακή νομοθεσία, τα οποία η αιτούσα αρχή χρειάζεται για τους σκοπούς του παρόντος μνημονίου 
συμφωνίας.

4. Οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι συμβαλλόμενου μέρους είναι δυνατόν, με τη συγκατάθεση του άλλου συμβαλ
λόμενου μέρους και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζει το τελευταίο, να παρίστανται στις έρευνες που διεξάγονται στο έδα
φος του τελευταίου συμβαλλόμενου μέρους.

ΑΡΘΡΟ 7

Μορφή υπό την οποία πρέπει να γνωστοποιούνται τα στοιχεία

1. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση ανακοινώνει γραπτώς τα αποτελέσματα των ερευνών στην αιτούσα αρχή και 
μπορεί να υποβάλλει σχετικά παραστατικά έγγραφα ή άλλα στοιχεία.

2. Οι εν λόγω πληροφορίες είναι δυνατόν να παρέχονται με ηλεκτρονική μορφή.

ΑΡΘΡΟ 8

Εξαιρέσεις από τηv υπoχρέωση παρoχής συνδρομής

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την παροχή συνδρομής ή να την υποβάλουν σε ορισμένους 
όρους ή προϋποθέσεις, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το συμβαλλόμενο μέρος από το οποίο ζητήθηκε παροχή συνδρομής 
στο πλαίσιο του παρόντος μνημονίου συμφωνίας θεωρεί ότι η παροχή συνδρομής:

α) θα ήταν ενδεχόμενο να θίξει την κυριαρχία του·

β) θα ήταν ενδεχόμενο να προσβάλλει τη δημόσια τάξη, την ασφάλεια ή άλλα ουσιώδη συμφέροντα, ιδίως στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 (Αvταλλαγή πληρoφoριώv και εμπιστευτικότητα)· ή

γ) θα παραβίαζε βιομηχανικό, εμπορικό ή επαγγελματικό απόρρητο.

2. Η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση μπορεί να αναβάλει την παροχή συνδρομής με την αιτιολογία ότι επηρεάζει 
διεξαγόμενη έρευνα, δίωξη ή δίκη. Στην περίπτωση αυτή, η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση διενεργεί διαβουλεύσεις με 
την αιτούσα αρχή προκειμένου να εξακριβώσει εάν η συνδρομή μπορεί να παρασχεθεί υπό τους όρους ή τις προϋποθέσεις που 
κρίνει αναγκαίες η αρχή στην οποία υποβάλλεται η αίτηση.

3. Αν η αιτούσα αρχή ζητήσει συνδρομή την οποία η ίδια δεν θα ήταν σε θέση να παράσχει, αν της είχε ζητηθεί, στην 
αίτησή της εφιστά την προσοχή στο γεγονός αυτό. Στην περίπτωση αυτή, εναπόκειται στην αρχή στην οποία υποβάλλεται 
η αίτηση να αποφασίσει για τον τρόπο με τον οποίο θα ανταποκριθεί στην εν λόγω αίτηση.
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