
 

β) ο κάτοχος δεν εκπληρώσει οιονδήποτε από τους λοιπούς όρους που αναφέρονται στο παρόν υποτμήμα, το υποτμήμα 2 και 
όλες τις άλλες διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής. 
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Άρθρο 59 

Γενικές απαιτήσεις 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων περί προτιμησιακών δασμολογικών μέτρων που θεσπίστηκαν μονομερώς από την Ένωση 
υπέρ ορισμένων χωρών, ομάδων χωρών ή εδαφών (εφεξής καλούμενων «δικαιούχος χώρα ή έδαφος»), εξαιρουμένων εκείνων που 
αναφέρονται στο υποτμήμα 2 του παρόντος τμήματος και των συνδεδεμένων με την Ένωση υπερπόντιων χωρών ή εδαφών, 
θεωρούνται προϊόντα καταγωγής δικαιούχου χώρας ή εδάφους: 

α) τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου στην εν λόγω δικαιούχο χώρα ή έδαφος, κατά την έννοια του άρθρου 60· 

β) τα προϊόντα που παράγονται στην εν λόγω δικαιούχο χώρα ή έδαφος, στην κατασκευή των οποίων υπεισέρχονται προϊόντα 
άλλα από εκείνα που αναφέρονται στο στοιχείο α), υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα έχουν αποτελέσει το αντικείμενο 
επαρκούς επεξεργασίας ή μεταποίησης, κατά την έννοια του άρθρου 61. 

2. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος υποτμήματος, τα προϊόντα καταγωγής της Ένωσης, κατά την έννοια της 
παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, που έχουν αποτελέσει σε δικαιούχο χώρα ή έδαφος αντικείμενο επεξεργασιών ή μεταποι 
ήσεων, οι οποίες υπερβαίνουν εκείνες που απαριθμούνται στο άρθρο 62, θεωρούνται προϊόντα καταγωγής της εν λόγω 
δικαιούχου χώρας ή εδάφους. 

3. Για τον προσδιορισμό της καταγωγής των προϊόντων που παράγονται στην Ένωση, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι 
διατάξεις της παραγράφου 1. 

Άρθρο 60 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Θεωρούνται ως παραγόμενα εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στην Ένωση: 

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

β) τα φυτικά προϊόντα τα συγκομιζόμενα στη συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος· 

γ) τα ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στη συγκεκριμένη χώρα ή έδαφος· 

δ) τα προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα, τα οποία εκτρέφονται σε αυτή· 

ε) προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί σε αυτή· 

στ) προϊόντα θήρας ή αλιείας που ασκείται σε αυτή· 

ζ) τα προϊόντα της θαλάσσιας αλιείας και άλλα προϊόντα, που λαμβάνονται από τη θάλασσα εκτός των χωρικών υδάτων τους 
με τα πλοία τους· 

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

θ) μεταχειρισμένα είδη που συλλέγονται σε αυτή και είναι κατάλληλα μόνο για την ανάκτηση πρώτων υλών·
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ι) απόβλητα και απορρίμματα που προέρχονται από μεταποιητικές εργασίες σε αυτή· 

ια) τα προϊόντα που εξάγονται από τον θαλάσσιο βυθό ή υπέδαφος που βρίσκεται εκτός των χωρικών τους υδάτων εφόσον η 
δικαιούχος χώρα ή έδαφος ή κράτος μέλος έχει αποκλειστικά δικαιώματα εκμετάλλευσης επ’ αυτού· 

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

2. Οι όροι «τα πλοία της» και τα «πλοία-εργοστάσιά της» στην παράγραφο 1 στοιχεία ζ) και η) ισχύουν μόνο για τα πλοία και 
τα πλοία-εργοστάσια που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) είναι νηολογημένα ή καταχωρισμένα στη δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή σε κράτος μέλος· 

β) φέρουν τη σημαία δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή κράτους μέλους· 

γ) ανήκουν, κατά ποσοστό 50 % τουλάχιστον, σε υπηκόους της δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή των κρατών μελών ή σε εταιρεία 
που έχει την έδρα της στην εν λόγω δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή σε ένα από τα κράτη μέλη αυτά, της οποίας ο διαχειριστής ή 
οι διαχειριστές, ο πρόεδρος του διοικητικού ή του εποπτικού συμβουλίου και η πλειοψηφία των μελών των εν λόγω 
συμβουλίων είναι υπήκοοι αυτής της δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή των κρατών μελών και της οποίας, επιπλέον, σε 
περίπτωση εταιρειών, το ήμισυ τουλάχιστον του κεφαλαίου ανήκει στη δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στα κράτη μέλη, σε 
δημόσιους οργανισμούς ή σε υπηκόους της εν λόγω δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή των κρατών μελών· 

δ) ο πλοίαρχος και οι αξιωματικοί των πλοίων και των πλοίων-εργοστασίων είναι υπήκοοι της δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή 
των κρατών μελών· 

ε) το πλήρωμα αποτελείται, κατά 75 % τουλάχιστον, από υπηκόους της δικαιούχου χώρας ή εδάφους ή των κρατών μελών. 

3. Οι όροι «δικαιούχος χώρα ή έδαφος» και «Ένωση» καλύπτουν επίσης τα χωρικά ύδατα της εν λόγω δικαιούχου χώρας ή 
εδάφους ή των κρατών μελών. 

4. Τα πλοία ανοικτής θαλάσσης, συμπεριλαμβανομένων και των πλοίων εργοστασίων, επί των οποίων πραγματοποιείται 
επεξεργασία ή μεταποίηση των αλιευμάτων τους, θεωρούνται ότι αποτελούν μέρος του εδάφους της δικαιούχου χώρας ή 
εδάφους ή του κράτους μέλους στο οποίο ανήκουν, υπό τον όρο ότι πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2. 

Άρθρο 61 

Επαρκώς επεξεργασμένα ή μεταποιημένα προϊόντα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Για τους σκοπούς του άρθρου 59, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου σε δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στην Ένωση 
θεωρείται ότι υπέστησαν επαρκή επεξεργασία ή μεταποίηση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του πίνακα που περιλαμβάνεται 
στο παράρτημα 22-11. 

Οι προϋποθέσεις αυτές αναφέρουν, για όλα τα προϊόντα που καλύπτονται από το παρόν υποτμήμα, την επεξεργασία ή τη 
μεταποίηση που πρέπει να υποστούν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των προϊόντων αυτών και 
εφαρμόζονται μόνο σε σχέση με αυτές τις ύλες. 

Αν ένα προϊόν, που έχει αποκτήσει το χαρακτήρα καταγωγής με την ικανοποίηση των όρων που καθορίζονται στον κατάλογο για 
το προϊόν αυτό, χρησιμοποιείται για την κατασκευή ενός άλλου προϊόντος, οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το προϊόν στο 
οποίο τούτο ενσωματώνεται δεν ισχύουν και ως προς αυτό και δεν λαμβάνονται υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποι 
ήθηκαν, ενδεχομένως, για την κατασκευή του.
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Άρθρο 62 

Ανεπαρκής επεξεργασία ή μεταποίηση 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις θεωρούνται ανεπαρκείς για την απόκτηση 
του χαρακτήρα των καταγόμενων προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 61: 

α) οι εργασίες διατήρησης που εξασφαλίζουν ότι τα προϊόντα παραμένουν σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και 
αποθήκευσή τους· 

β) οι διαιρέσεις και συνενώσεις δεμάτων· 

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

δ) το σιδέρωμα ή η κυλίνδρωση υφασμάτων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας· 

ε) απλές εργασίες βαφής και στίλβωσης· 

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

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

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

θ) ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός· 

ι) κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση, συνδυασμός· (συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης συνόλων ειδών)· 

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

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

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

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

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

ιστ) σφαγή ζώων· 

ιζ) συνδυασμός δύο ή περισσοτέρων από τις εργασίες που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιστ). 

2. Όλες οι εργασίες που διενεργούνται είτε εντός της δικαιούχου χώρας ή εδάφους είτε εντός της Ένωσης σε συγκεκριμένο 
προϊόν πρέπει να εξετάζονται από κοινού, όταν πρόκειται να οριστεί αν η πραγματοποιηθείσα επεξεργασία ή μεταποίηση του 
προϊόντος αυτού πρέπει να θεωρηθεί ανεπαρκής κατά την έννοια της παραγράφου 1. 

Άρθρο 63 

Μονάδα χαρακτηρισμού 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Η μονάδα χαρακτηρισμού για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος υποτμήματος συνίσταται σε ένα συγκεκριμένο 
προϊόν, το οποίο θεωρείται η μονάδα βάσης για τον προσδιορισμό της κατάταξης σύμφωνα με την ονοματολογία του εναρμονι 
σμένου συστήματος.
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Σύμφωνα με αυτά: 

α) όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών κατατάσσεται, σύμφωνα με το εναρμονι 
σμένο σύστημα, σε μια μόνο κλάση, το όλον αποτελεί τη μονάδα χαρακτηρισμού· 

β) όταν μια αποστολή αποτελείται από ορισμένα πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση του εναρμονι 
σμένου συστήματος, κάθε προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος 
υποτμήματος. 

2. Όταν, βάσει του γενικού ερμηνευτικού κανόνα 5 του Εναρμονισμένου Συστήματος, η συσκευασία κατατάσσεται μαζί με το 
προϊόν που περιέχει, συνυπολογίζεται στον προσδιορισμό της καταγωγής. 

Άρθρο 64 

Γενικό όριο ανοχής 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 61, είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μη καταγόμενων υλών κατά την κατα 
σκευή δεδομένου προϊόντος, υπό τον όρο ότι η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει το 10 % της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος. 

Όταν στον κατάλογο περιέχονται ένα ή περισσότερα ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών η εφαρμογή του 
πρώτου εδαφίου δεν συνεπάγεται υπέρβαση αυτών των ποσοστών. 

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για προϊόντα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του Εναρμονισμένου Συστήματος. 

Άρθρο 65 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Τα εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία που παραδίδονται μαζί με ένα είδος εξοπλισμού, μηχανή, συσκευή ή όχημα, 
αποτελούν μέρος του κανονικού τους εξοπλισμού και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του τελευταίου ή δεν τιμολογούνται 
ξεχωριστά, θεωρούνται ότι αποτελούν σύνολο με το εν λόγω είδος εξοπλισμού, τη μηχανή, τη συσκευή ή το όχημα. 

Άρθρο 66 

Σύνολα 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Τα σύνολα, όπως ορίζονται στον γενικό ερμηνευτικό κανόνα 3 του Εναρμονισμένου Συστήματος, θεωρούνται καταγόμενα 
προϊόντα όταν όλα τα συστατικά μέρη τους είναι καταγόμενα. Ωστόσο, ένας συνδυασμός εμπορευμάτων αποτελούμενος από 
προϊόντα καταγόμενα και μη θεωρείται στο σύνολό του καταγόμενος, υπό τον όρο ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων 
δεν υπερβαίνει το 15 % της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

Άρθρο 67 

Ουδέτερα στοιχεία 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Για να προσδιοριστεί εάν ένα προϊόν έχει τον χαρακτήρα καταγωγής, δεν είναι αναγκαίο να καθορίζεται η καταγωγή των 
παρακάτω που χρησιμοποιούνται, ενδεχομένως, για την παραγωγή του: 

α) της ενέργειας και των καυσίμων· 

β) των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού· 

γ) των μηχανημάτων και εργαλείων· 

δ) των προϊόντων που δεν υπεισέρχονται ή δεν πρόκειται να υπεισέλθουν στην τελική σύνθεση του προϊόντος.
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Άρθρο 68 

Αρχή της εδαφικότητας 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

Οι όροι του υποτμήματος 4 και του παρόντος υποτμήματος σχετικά με την απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής, πρέπει να 
πληρούνται ανελλιπώς στη δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στην Ένωση. 

Σε περίπτωση επιστροφής καταγόμενων προϊόντων που έχουν εξαχθεί από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή την Ένωση σε άλλη 
χώρα, τα προϊόντα αυτά θεωρούνται μη καταγόμενα, εκτός εάν μπορεί να αποδειχθεί στις αρμόδιες αρχές, κατά τρόπο που 
κρίνεται ικανοποιητικός από αυτές, ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) τα επιστρεφόμενα προϊόντα είναι τα ίδια με τα προϊόντα που είχαν εξαχθεί, και 

β) δεν έχουν υποστεί καμία εργασία πέραν εκείνων που είναι αναγκαίες για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, ενόσω 
βρίσκονται στην εν λόγω χώρα ή κατά την εξαγωγή τους. 

Άρθρο 69 

Απευθείας μεταφορά 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Πρέπει να θεωρούνται ότι μεταφέρονται απευθείας από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος στην Ένωση ή από την Ένωση στη 
δικαιούχο χώρα ή έδαφος: 

α) προϊόντα που μεταφέρονται χωρίς να διέλθουν από το έδαφος οποιασδήποτε άλλης χώρας· 

β) προϊόντα που αποτελούν μία και μόνον αποστολή, που μεταφέρονται μέσω του εδάφους χωρών άλλων από τη δικαιούχο 
χώρα ή έδαφος ή την Ένωση με, εάν παραστεί ανάγκη, μεταφόρτωση ή προσωρινή αποθήκευση στις εν λόγω χώρες, υπό τον 
όρο ότι τα προϊόντα παρέμειναν υπό την εποπτεία των τελωνειακών αρχών στη χώρα διαμετακόμισης ή αποθήκευσης και ότι 
δεν υπέστησαν εργασίες άλλες από εκφόρτωση, επαναφόρτωση ή οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στη διατήρησή τους σε 
καλή κατάσταση· 

γ) προϊόντα που μεταφέρονται με αγωγούς χωρίς διακοπή διαμέσου εδάφους εκτός εκείνου της δικαιούχου χώρας ή εδάφους 
εξαγωγής ή της Ένωσης. 

2. Για να αποδειχτεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) προσκομίζεται στις 
αρμόδιες τελωνειακές αρχές οιονδήποτε από τα ακόλουθα: 

α) ενιαία φορτωτική που καλύπτει τη διέλευση από τη χώρα εξαγωγής μέσω της χώρας διαμετακόμισης· 

β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας διαμετακόμισης που: 

i) παρέχει ακριβή περιγραφή των προϊόντων· 

ii) αναφέρει τις ημερομηνίες εκφόρτωσης και επαναφόρτωσης των προϊόντων και, όταν χρειάζεται, τα ονόματα των πλοίων ή 
άλλων μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιήθηκαν· και 

iii) πιστοποιεί τις συνθήκες υπό τις οποίες τα προϊόντα παρέμειναν στη χώρα διαμετακόμισης. 

γ) ή, ελλείψει αυτών, οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο.
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Άρθρο 70 

Εκθέσεις 

(άρθρο 64 παράγραφος 3 του κώδικα) 

1. Προϊόντα καταγωγής που αποστέλλονται από δικαιούχο χώρα ή έδαφος για να συμμετάσχουν σε έκθεση που διοργανώ 
νεται σε άλλη χώρα και πωλούνται μετά την έκθεση για να εισαχθούν στην Ένωση, εμπίπτουν κατά την εισαγωγή στις 
δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 59, υπό τον όρο ότι τα προϊόντα πληρούν τις προϋποθέσεις του 
υποτμήματος 4 και του παρόντος υποτμήματος, προκειμένου να θεωρηθούν ως καταγόμενα από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος 
και ότι αποδεικνύεται στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές της Ένωσης ότι: 

α) εξαγωγέας έχει αποστείλει τα προϊόντα αυτά απευθείας από τη δικαιούχο χώρα ή έδαφος στη χώρα στην οποία πραγματοποι 
ήθηκε η έκθεση και τα εξέθεσε εκεί· 

β) ο ίδιος εξαγωγέας πώλησε τα εν λόγω προϊόντα ή τα διέθεσε κατά άλλον τρόπο σε πρόσωπο στην Ένωση· 

γ) τα προϊόντα απεστάλησαν στην Ένωση, κατά τη διάρκεια της έκθεσης ή αμέσως μετά, στην κατάσταση στην οποία είχαν 
αποσταλεί για την έκθεση· 

δ) τα προϊόντα, από τη στιγμή που απεστάλησαν στην έκθεση, δεν χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από την επίδειξη στη 
συγκεκριμένη έκθεση. 

2. Πρέπει να υποβάλλεται στις τελωνειακές αρχές της Ένωσης πιστοποιητικό κυκλοφορίας εμπορευμάτων EUR.1 κατά τον 
συνήθη τρόπο. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται το όνομα και η διεύθυνση της έκθεσης. Είναι δυνατό να ζητηθούν, όπου κρίνεται 
αναγκαίο, συμπληρωματικές έγγραφες αποδείξεις σχετικά με τη φύση των προϊόντων και με τις συνθήκες υπό τις οποίες 
εκτέθηκαν τα προϊόντα. 

3. Η παράγραφος 1 ισχύει για κάθε έκθεση εμπορικού, βιομηχανικού, γεωργικού ή βιοτεχνικού χαρακτήρα, εμποροπανήγυρη 
ή παρόμοια δημόσια εκδήλωση που δεν διοργανώνεται για ιδιωτικούς σκοπούς σε καταστήματα ή εμπορικούς χώρους με σκοπό 
την πώληση αλλοδαπών προϊόντων και κατά τη διάρκεια της οποίας τα προϊόντα παραμένουν υπό τελωνειακό έλεγχο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Δασμολογητέα αξία των εμπορευμάτων 

Άρθρο 71 

Απλούστευση 

(άρθρο 73 του κώδικα) 

1. Η άδεια που αναφέρεται στο άρθρο 73 του κώδικα μπορεί να χορηγείται εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

α) η εφαρμογή του καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 166 του κώδικα θα επέφερε, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, 
δυσανάλογα διοικητικά έξοδα· 

β) η καθορισθείσα δασμολογητέα αξία δεν θα διαφέρει σημαντικά από εκείνη που προσδιορίστηκε χωρίς άδεια. 

2. Η χορήγηση της άδειας εξαρτάται από την εκπλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων εκ μέρους του αιτούντος: 

α) πληροί το κριτήριο που ορίζεται στο άρθρο 39 στοιχείο α) του κώδικα· 

β) διατηρεί σύστημα λογιστικής σύμφωνο με τις γενικά αποδεκτές αρχές της λογιστικής που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος 
στο οποίο τηρούνται οι λογιστικές καταχωρίσεις και το οποίο διευκολύνει τη διενέργεια τελωνειακών λογιστικών ελέγχων. Το 
σύστημα λογιστικής προβλέπει τη διατήρηση ιστορικού αρχείου δεδομένων που καταγράφει τη διαδρομή του λογιστικού 
ελέγχου από τη στιγμή που το δεδομένο καταχωρίζεται στον φάκελο· 

γ) διαθέτει διοικητική οργάνωση ανάλογη με το είδος και το μέγεθος της επιχείρησης, κατάλληλη για τη διαχείριση της 
διακίνησης των εμπορευμάτων, καθώς και εσωτερικούς ελέγχους με τους οποίους μπορούν να ανιχνεύονται τυχόν παράνομες 
ή παράτυπες συναλλαγές·
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 22-11 

Εισαγωγικές σημειώσεις και πίνακας των επεξεργασιών ή μεταποιήσεων επί μη καταγόμενων υλών που προσδίδουν τον 
χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

ΜΕΡΟΣ I 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

Σημείωση 1: 

Ο πίνακας αναφέρει τους όρους που απαιτούνται για να θεωρηθούν όλα τα προϊόντα επαρκώς επεξεργασθέντα ή μεταποιηθέντα 
κατά την έννοια του άρθρου 61. 

Σημείωση 2: 

2.1. Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα περιγράφεται το παραγόμενο προϊόν. Η πρώτη στήλη αναφέρει τον αριθμό της 
δασμολογικής κλάσης ή του κεφαλαίου του Εναρμονισμένου Συστήματος και η δεύτερη στήλη την περιγραφή των 
εμπορευμάτων που αντιστοιχεί σε αυτή την κλάση ή κεφάλαιο. Για κάθε ένδειξη που περιλαμβάνεται στις δύο πρώτες 
στήλες, παρέχεται ένας κανόνας στις στήλες 3 ή 4. Όταν, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αριθμού της πρώτης στήλης 
προηγείται η ένδειξη «ex», αυτό σημαίνει ότι οι κανόνες στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται μόνο για το τμήμα της κλάσης ή 
του κεφαλαίου όπως περιγράφεται στη στήλη 2. 

2.2. Όταν στη στήλη 1 συγκεντρώνονται περισσότεροι αριθμοί κλάσεων ή όταν στη στήλη αυτή αναφέρεται ένας αριθμός 
κεφαλαίου και, κατά συνέπεια, τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη στήλη 2 περιγράφονται με γενικούς όρους, οι 
σχετικοί κανόνες που αναφέρονται στις στήλες 3 ή 4 εφαρμόζονται σε όλα τα προϊόντα τα οποία, στο πλαίσιο του 
Εναρμονισμένου Συστήματος, κατατάσσονται σε διάφορες κλάσεις του εν λόγω κεφαλαίου ή σε οποιαδήποτε από τις 
κλάσεις που εμφανίζονται μαζί στη στήλη 1. 

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 τους κανόνες που 
αναφέρονται παραπλεύρως στις στήλες 3 ή 4. 

2.4. Όταν για κάποιο στοιχείο στις δύο πρώτες στήλες παρέχεται κανόνας και στις δύο στήλες 3 και 4, ο εξαγωγέας μπορεί να 
επιλέγει, ως εναλλακτική λύση, να εφαρμόζει είτε τον κανόνα που παρέχεται στη στήλη 3 είτε εκείνον που παρέχεται στη 
στήλη 4. Αν δεν παρέχεται κανόνας καταγωγής στη στήλη 4, εφαρμόζεται ο κανόνας που παρέχεται στη στήλη 3. 

Σημείωση 3: 

3.1. Οι διατάξεις του άρθρου 61 που αφορούν προϊόντα τα οποία έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος και 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή άλλων προϊόντων ισχύουν ανεξάρτητα από το εάν ο εν λόγω χαρακτήρας αποκτήθηκε 
στο εργοστάσιο όπου χρησιμοποιούνται τα εν λόγω προϊόντα ή σε άλλο εργοστάσιο στη δικαιούχο χώρα ή έδαφος ή στην 
Ένωση. 

Για παράδειγμα: 

ένας κινητήρας της κλάσης 8407, για τον οποίο ο κανόνας που εφαρμόζεται προβλέπει ότι η αξία των μη καταγομένων 
υλών που δύνανται να χρησιμοποιηθούν δεν πρέπει να υπερβαίνει το 40 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος, κατα 
σκευάζεται από «άλλα χαλυβοκράματα σφυρηλατημένα» της κλάσης ex 7224. 

Αν οι εργασίες σφυρηλάτησης πραγματοποιήθηκαν εντός της δικαιούχου χώρας ή εδάφους με πρώτη ύλη μη καταγόμενου 
πλινθώματος, το προϊόν που κατασκευάστηκε με αυτόν τον τρόπο αποκτά ήδη την ιδιότητα καταγωγής δυνάμει του κανόνα 
που προβλέπεται στον πίνακα για τα προϊόντα της κλάσης ex 7224. Το προϊόν μπορεί, ως εκ τούτου, να θεωρηθεί ως 
καταγόμενο προϊόν κατά τον υπολογισμό της αξίας του κινητήρα ανεξάρτητα από το αν αυτός κατασκευάστηκε στο ίδιο ή 
σε άλλο εργοστάσιο της δικαιούχου χώρας ή εδάφους. Η αξία του μη καταγόμενου πλινθώματος δεν πρέπει λοιπόν να 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον προσδιορισμό της αξίας των μη καταγομένων υλών που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

3.2. Ο κανόνας που αναφέρεται στον πίνακα καθορίζει την ελάχιστη βαθμίδα επεξεργασίας ή μεταποίησης που απαιτείται· 
συνεπώς, περαιτέρω επεξεργασίες ή μεταποιήσεις προσδίδουν επίσης την ιδιότητα του προϊόντος καταγωγής· αντίθετα, 
υποδεέστερες επεξεργασίες ή μεταποιήσεις δεν προσδίδουν το χαρακτήρα καταγωγής. 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 χρησιμοποί 
ηση τέτοιων υλών που βρίσκονται σε μεταγενέστερο στάδιο επεξεργασίας δεν επιτρέπεται.
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3.3. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 3.2, όταν ένας κανόνας χρησιμοποιεί την έκφραση «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε 
κλάσης», τότε είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν και ύλες της ίδιας κλάσης (ακόμη και ύλες της ίδιας περιγραφής και 
κλάσης με το προϊόν), με την επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών περιορισμών που περιλαμβάνονται, ενδεχομένως, στον κανόνα. 

Η έκφραση, ωστόσο, «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της κλάσης αριθ. …» 
ή «Κατασκευή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομένων άλλων υλών της ίδιας κλάσης με το προϊόν» σημαίνει 
ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνες της ίδιας περιγραφής με το προϊόν, 
όπως αυτό αναφέρεται στη στήλη 2 του πίνακα. 

3.4. Όταν ένας κανόνας του πίνακα ορίζει ότι ένα προϊόν μπορεί να κατασκευασθεί από περισσότερες από μία ύλες, αυτό 
σημαίνει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν μία ή περισσότερες ύλες. Δεν απαιτείται η χρήση όλων των υλών. 

Για παράδειγμα: 

ο κανόνας για τα υφάσματα των κλάσεων 5208 έως 5212 προβλέπει ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν φυσικές ίνες 
και, μεταξύ άλλων, χημικές ύλες. Ο κανόνας αυτός δεν συνεπάγεται ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα φυσικές 
ίνες και χημικές ύλες. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η μία ή η άλλη από αυτές τις ύλες ή ακόμη και οι δύο μαζί. 

3.5. Όταν κανόνας του πίνακα προβλέπει ότι κάποιο προϊόν πρέπει να έχει κατασκευασθεί από μια συγκεκριμένη ύλη, ο όρος 
αυτός δεν αποκλείει προφανώς τη χρησιμοποίηση άλλων υλών οι οποίες, λόγω της ίδιας της φύσης τους, δεν είναι δυνατό 
να πληρούν τον κανόνα (βλέπε επίσης τη σημείωση 6.2 παρακάτω για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα). 

Για παράδειγμα: 

ο κανόνας για τις προπαρασκευασμένες τροφές της κλάσης 1904, ο οποίος αποκλείει ρητώς τη χρήση των δημητριακών και 
των παραγώγων τους, δεν απαγορεύει προφανώς τη χρήση ανόργανων αλάτων, χημικών ουσιών ή άλλων πρόσθετων που δεν 
παράγονται από δημητριακά. 

Αυτό δεν ισχύει, ωστόσο, για προϊόντα τα οποία, αν και δεν είναι δυνατό να κατασκευαστούν από τη συγκεκριμένη ύλη που 
ορίζεται στον πίνακα, είναι δυνατό να παραχθούν από ύλες της ίδιας φύσης σε προγενέστερο στάδιο επεξεργασίας. 

Για παράδειγμα: 

στην περίπτωση ενδύματος του ex κεφαλαίου 62, που κατασκευάζεται από μη υφαντές ύλες, αν προβλέπεται ότι επιτρέ 
πεται η κατασκευή παρόμοιου είδους μόνον από μη καταγόμενα νήματα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται μη 
υφασμένα υφάσματα, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι τα μη υφασμένα υφάσματα δεν είναι δυνατό κανονικά να κατασκευα 
σθούν από νήματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η ύλη που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι εκείνη που βρίσκεται στο στάδιο 
επεξεργασίας που προηγείται του σταδίου του νήματος, δηλαδή σε κατάσταση ινών. 

3.6. Αν προβλέπονται σε κανόνα του πίνακα δύο ποσοστά για τη μέγιστη αξία των μη καταγόμενων υλών που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν, τα ποσοστά αυτά δεν είναι δυνατό να προστεθούν. Επομένως, η μέγιστη αξία 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: 

4.1. Ο όρος «φυσικές ίνες» όταν χρησιμοποιείται στον πίνακα, αναφέρεται σε ίνες άλλες από τεχνητές ή συνθετικές και πρέπει να 
περιορίζεται στις ίνες σε όλα τα στάδια πριν από τη νηματοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων και, εκτός αν 
έχει οριστεί αλλιώς, ο όρος «φυσικές ίνες» περιλαμβάνει ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν μεταποιηθεί με άλλο 
τρόπο για τη νηματοποίηση, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί.
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4.2. Ο όρος «φυσικές ίνες» καλύπτει τις χοντρές τρίχες (τρίχες χαίτης και ουράς μόνοπλων ή βοοειδών) της κλάσης 0503, το 
μετάξι των κλάσεων 5002 και 5003, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς τρίχες των 
κλάσεων 5101 έως 5105, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 5201 έως 5203 και τις άλλες ίνες φυτικής προέλευσης των 
κλάσεων 5301 έως 5305. 

4.3. Οι όροι «υφαντικοί πολτοί», «χημικές ύλες» και «ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού» που χρησιμοποιούνται 
στον πίνακα προσδιορίζουν τις ύλες οι οποίες δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατό να 
χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νημάτων, ή νημάτων ή ινών από χαρτί. 

4.4. Ο όρος «τεχνητές ή συνθετικές ίνες μη συνεχείς» που χρησιμοποιείται στον πίνακα, καλύπτει τις δέσμες συνεχών νημάτων, 
τις μη συνεχείς ίνες και τα απορρίμματα τεχνητών ή συνθετικών ινών μη συνεχών των κλάσεων 5501 έως 5507. 

Σημείωση 5: 

5.1. Όταν για κάποιο συγκεκριμένο προϊόν του πίνακα γίνεται παραπομπή στην παρούσα σημείωση, οι όροι της στήλης 3 του 
πίνακα δεν πρέπει να εφαρμόζονται για τις διάφορες βασικές υφαντουργικές ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του προϊόντος αυτού, όταν στο σύνολό τους αυτές αντιπροσωπεύουν 10 % ή λιγότερο του συνολικού βάρους όλων των 
βασικών υφαντουργικών υλών που χρησιμοποιούνται (βλέπε επίσης τις σημειώσεις 5.3 και 5.4). 

5.2. Εντούτοις, το όριο ανοχής που αναφέρεται στη σημείωση 5.1 είναι δυνατό να εφαρμόζεται μόνο για τα σύμμεικτα προϊόντα 
τα οποία κατασκευάστηκαν από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες. 

Οι βασικές υφαντικές ύλες είναι οι ακόλουθες: 

— μετάξι, 

— μαλλί, 

— χονδροειδείς ζωικές τρίχες, 

— ζωικές τρίχες εκλεκτής ποιότητας, 

— τρίχες χαίτης και ουράς ίππων, 

— βαμβάκι, 

— ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί, 

— λινάρι, 

— κάνναβι, 

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

— σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe, 

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

— συνθετικές ίνες, συνεχείς, 

— τεχνητές ίνες, συνεχείς, 

— νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια, 

— μη συνεχείς συνθετικές πολυακριλονιτριλικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυϊμίδια,
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— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυτετραφθοροαιθυλένιο, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(θειούχο φαινυλένιο), 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(βινυλοχλωρίδιο), 

— άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ίνες από βισκόζη, 

— άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες, 

— 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 λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που 
αποτελείται είτε από ένα λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη 
αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας 
μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες, 

— άλλα προϊόντα της κλάσης 5605. 

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). Επομένως, μη καταγόμενες συνθετικές ίνες μη συνεχείς, που δεν 
ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού), δύνανται 
να χρησιμοποιηθούν μέχρι 10 % κατά βάρος 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 κλάσης 5509, είναι ένα ύφασμα ανάμεικτο (σύμμεικτο). Επομένως, μη καταγόμενα συνθετικά νήματα που 
δεν ανταποκρίνονται στους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση χημικών ουσιών ή υφαντικού πολτού) ή 
μάλλινα νήματα που δεν ικανοποιούν τους κανόνες καταγωγής (οι οποίοι απαιτούν τη χρήση φυσικών ινών που δεν έχουν 
χτενιστεί, λαναριστεί ή μεταποιηθεί με άλλο τρόπο για τη νηματοποίηση) ή συνδυασμός των δύο αυτών τύπων νημάτων 
δύνανται να χρησιμοποιούνται σε αναλογία μέχρι 10 % κατά βάρος του υφάσματος. 

Για παράδειγμα: 

μια φουντωτή υφαντική επιφάνεια της κλάσης 5802 που κατασκευάζεται από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από 
βαμβακερό ύφασμα της κλάσης 5210, θεωρείται σύμμεικτο προϊόν μόνον αν το ίδιο βαμβακερό ύφασμα είναι σύμμεικτο 
ύφασμα που κατασκευάστηκε από νήματα που κατατάσσονται σε δύο διαφορετικές κλάσεις ή αν τα βαμβακερά νήματα που 
χρησιμοποιήθηκαν είναι αυτά τα ίδια σύμμεικτα. 

Για παράδειγμα: 

αν η ίδια φουντωτή υφαντική επιφάνεια έχει κατασκευαστεί από βαμβακερά νήματα της κλάσης 5205 και από συνθετικό 
ύφασμα της κλάσης 5407, τότε προφανώς τα χρησιμοποιούμενα νήματα αποτελούν δύο χωριστές βασικές υφαντικές ύλες 
και συνεπώς η φουντωτή υφαντική επιφάνεια είναι σύμμεικτο προϊόν. 

5.3. 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. 

5.4. Στην περίπτωση προϊόντων «στα οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από ένα λεπτό 
έλασμα αργιλίου είτε από μία ταινία πλαστικής ύλης επικαλυμμένη ή όχι με σκόνη αργιλίου, πλάτους μέχρι και 5 mm και 
η οποία έχει συγκολληθεί μέσω διαφανούς ή έγχρωμης κολλητικής ουσίας μεταξύ δύο ταινιών από πλαστικές ύλες», η 
ανοχή αυτή είναι 30 % όσον αφορά την εν λόγω λουρίδα.
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Σημείωση 6: 

6.1. Όταν στον πίνακα γίνεται παραπομπή 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 η αξία τους δεν 
υπερβαίνει το 8 % της τιμής εργοστασίου του προϊόντος. 

6.2. Με την επιφύλαξη της σημείωσης 6.3, ύλες που δεν κατατάσσονται στα κεφάλαια 50 έως 63 μπορεί να χρησιμοποιούνται 
ελεύθερα για την κατασκευή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ανεξάρτητα από το αν περιέχουν ή όχι υφαντικές ύλες. 

Για παράδειγμα: 

εάν κανόνας του πίνακα προβλέπει, για ένα συγκεκριμένο είδος από υφαντική ύλη, όπως παντελόνια, ότι πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν 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 υφαντικές ύλες. 

6.3. Όταν εφαρμόζεται κανόνας που προβλέπει ποσοστά, η αξία των υλών που δεν υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών που ενσωματώνονται. 

Σημείωση 7: 

7.1. Οι «ειδικές επεξεργασίες», για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, είναι 
οι ακόλουθες: 

α) η εν κενώ απόσταξη· 

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης ( 1 )· 

γ) η πυρόλυση· 

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση· 

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ 
ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη 
ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη· 

ζ) ο πολυμερισμός· 

η) η αλκυλίωση· 

θ) ο ισομερισμός. 

7.2. Οι «ειδικές επεξεργασίες» για τους σκοπούς των κλάσεων 2710 έως 2712 είναι οι ακόλουθες: 

α) η εν κενώ απόσταξη· 

β) η επαναπόσταξη με μέθοδο πολύ προωθημένης κλασματοποίησης ( 1 )· 

γ) η πυρόλυση· 

δ) ο ανασχηματισμός ή αναμόρφωση· 

ε) η εκχύλιση με εκλεκτικούς διαλύτες· 

στ) η επεξεργασία που περιλαμβάνει όλες τις ακόλουθες πράξεις: επεξεργασία με πυκνό θειικό οξύ ή με ατμίζον θειικό οξύ 
ή με τριοξείδιο του θείου (θειικός ανυδρίτης), εξουδετέρωση με αλκαλικά μέσα, αποχρωματισμό και καθαρισμό με γη 
ενεργό από τη φύση της, με ενεργοποιημένη γη, με ενεργό άνθρακα ή βωξίτη·
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ζ) ο πολυμερισμός· 

η) η αλκυλίωση· 

θ) ο ισομερισμός· 

ι) η αποθείωση, με χρήση υδρογόνου, αποκλειστικά όσον αφορά την κλάση 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 κλάσης 2710· 

ιβ) η επεξεργασία 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 βαθμών Κελσίου, 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 2710) 
εφόσον αυτά αποστάζουν κατ’ όγκο, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών, λιγότερο από 30 % στους 300 βαθμούς 
Κελσίου, σύμφωνα με τη μέθοδο ASTM D 86· 

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

ιε) η αφαίρεση του λαδιού με κλασματική κρυστάλλωση, αποκλειστικά για προϊόντα ακατέργαστα άλλα από βαζελίνη, 
οζοκηρίτη, κερί από λιγνίτη, κερί από τύρφη, παραφίνη περιεκτικότητας κατά βάρος σε λάδι κατώτερης του 0,75 % της 
κλάσης ex 2712. 

7.3. Για τους σκοπούς των κλάσεων ex 2707, 2713 έως 2715, ex 2901, ex 2902 και ex 3403, οι απλές εργασίες όπως ο 
καθαρισμός, η καθίζηση, η αφαλάτωση, ο αποχωρισμός του ύδατος, η διήθηση, ο χρωματισμός, η σήμανση, η επίτευξη 
δεδομένης περιεκτικότητας σε θείο, ως αποτέλεσμα της ανάμειξης προϊόντων με διαφορετική περιεκτικότητα σε θείο, όλοι οι 
συνδυασμοί των πράξεων αυτών ή παρόμοιες πράξεις δεν προσδίδουν την ιδιότητα καταγωγής. 

ΜΕΡΟΣ II 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΩΝ Ή ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΜΗ ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ 
ΚΑΤΑΓΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζωντανά Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 
πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενα 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφα 
γίων, βρώσιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 1 και 2 είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενες 

Κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια 
και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 3 είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενες
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. 
Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊ 
όντα βρώσιμα ζωικής προέλευσης, 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού, εκτός 
από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 4 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

0403 Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και 
πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ 
και άλλα γάλακτα και κρέμες 
που έχουν υποστεί ζύμωση ή 
έχουν καταστεί όξινα, έστω και 
συμπυκνωμένα ή με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών, ή 
αρωματισμένα ή με προσθήκη 
φρούτων ή κακάου 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 4 πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενες, 

— όλοι οι χρησιμοποιούμενοι 
φρουτοχυμοί (εκτός των 
χυμών ανανά, κίτρου ή 
γκρέιπφρουτ) της κλάσης 
2009 πρέπει να είναι ήδη 
καταγόμενοι και 

— η αξία όλων των υλών του 
κεφαλαίου 17 που χρησιμο 
ποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

— 

ex κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευ 
σης, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, 
εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 5 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

ex 0502 Τρίχες χοντρές χοίρου ή αγριόχοι 
ρου 

Καθαρισμός, απολύμανση, δια 
λογή και τέντωμα τριχών χοίρου 
ή αγριόχοιρου 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της 
ανθοκομίας· βολβοί, ρίζες και 
παρόμοια είδη· άνθη και διακο 
σμητικά φυλλώματα 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 6 πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενες, και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

— 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυ 
λοι, βρώσιμα 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 7 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλα τα χρησιμοποιούμενα 
φρούτα και οι καρποί πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενα και 

— η αξία όλων των υλών του 
κεφαλαίου 17 που χρησιμο 
ποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

— 

ex κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, 
εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 9 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

0901 Καφές, έστω και καβουρντισμένος 
ή χωρίς καφεΐνη. Κελύφη και 
φλούδες καφέ. Υποκατάστατα του 
καφέ που περιέχουν καφέ, οποι 
εσδήποτε και αν είναι οι αναλογίες 
του μείγματος 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

0902 Τσάι, έστω και αρωματισμένο Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

ex 0910 Μείγματα μπαχαρικών Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

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

ex κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. 
Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. 
Γλουτένη από σιτάρι, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλα 
τα χρησιμοποιούμενα δημητρια 
κά, τα βρώσιμα λαχανικά, ρίζες 
και βολβοί της κλάσης 0714 ή 
οι καρποί πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα 

ex 1106 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη 
από αποφλοιωμένα ξερά όσπρια 
της κλάσης 0713 

Ξήρανση και άλεση όσπριων της 
κλάσης 0708 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 
Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι 
καρποί. Βιομηχανικά και φαρμα 
κευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονο 
μές 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 12 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες

EL L 343/408 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

1301 Γομαλάκα. Γόμες, ρητίνες, γόμες- 
ρητίνες και ελαιορητίνες (π.χ. βάλ 
σαμα), φυσικές 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών της κλάσης 
1301 που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

1302 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά. 
Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και 
πηκτικές ενώσεις. Αγάρ-αγάρ και 
άλλα βλεννώδη και πηκτικά 
φυτικά παράγωγα, έστω και τρο 
ποποιημένα: 

- Βλεννώδη και πηκτικά φυτικά 
παράγωγα, τροποποιημένα 

Παρασκευή από βλεννώδη και 
πηκτικά, μη τροποποιημένα 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών που χρησι 
μοποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα 
φυτικής προέλευσης που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 14 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

ex κεφάλαιο 15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 
Προϊόντα της διάσπασης αυτών. 
Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. 
Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευ 
σης, εκτός από: 

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

1501 Χοιρινά λίπη (συμπεριλαμβανομέ 
νου και του saindoux) και λίπη 
πουλερικών, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0209 ή 1503: 

- Λίπη από κόκαλα ή απορρίμμα 
τα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 0203, 0206 ή 
0207, ή τα κόκαλα της κλάσης 
0506 

- Άλλα Παρασκευή από κρέας ή βρώσιμα 
παραπροϊόντα σφαγίων χοιρινών 
της κλάσης 0203 ή 0206 ή από 
κρέας και βρώσιμα παραπροϊόντα 
σφαγίων πουλερικών της κλάσης 
0207

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/409



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή 
αιγοειδών, άλλα από εκείνα της 
κλάσης 1503 

- Λίπη από κόκαλα ή απορρίμμα 
τα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 0201, 0202, 
0204 ή 0206, ή από κόκαλα 
της κλάσης 0506 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά 
τους, ψαριών ή θαλασσίων θηλα 
στικών, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμέ 
να: 

- Κλάσματα στερεά Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
1504 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες των 
κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

ex 1505 Λανολίνη εξευγενισμένη Παρασκευή από εριολίπος της 
κλάσης 1505 

1506 Άλλα λίπη και λάδια ζωικά και τα 
κλάσματά τους, έστω και εξευγενι 
σμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχη 
ματισμένα: 

- Κλάσματα στερεά Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
1506 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 2 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες

EL L 343/410 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

1507 έως 1515 Φυτικά λάδια και τα κλάσματά 
τους: 

- Λάδι σόγιας, αραχιδέλαιο, φοινι 
κέλαιο, λάδι κοκοφοινίκων (κο 
πρά), φοινικοπυρήνων ή babas
su, tung (abrasin) oleococca, 
oiticica, κερί myrica, κερί Ιαπω 
νίας, κλάσματα του λαδιού 
jojoba και λάδια που προορίζο 
νται για τεχνική ή βιομηχανική 
χρήση, εκτός από την παρα 
σκευή προϊόντων για ανθρώπινη 
διατροφή 

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

- Κλάσματα στερεά, εκτός εκείνων 
του λαδιού jojoba 

Παρασκευή από τις άλλες ύλες 
των κλάσεων 1507 έως 1515 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες φυτικές 
ύλες πρέπει να είναι εξ ολοκλή 
ρου παραγόμενες 

1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και 
τα κλάσματά τους, μερικώς ή ολι 
κώς υδρογονωμένα, διεστεροποι 
ημένα, επανεστεροποιημένα ή ελαϊ 
δινισμένα, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 2 πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενες, και 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
φυτικές ύλες πρέπει να είναι 
εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται οι ύλες των κλά 
σεων 1507, 1508, 1511 
και 1513 

— 

1517 Μαργαρίνη. μείγματα ή παρα 
σκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα 
κλάσματα διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του παρόντος κεφαλαίου, 
άλλα από τα λίπη και λάδια δια 
τροφής και τα κλάσματά τους της 
κλάσης 1516 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες των κεφαλαίων 2 και 4 
πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενες, και 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
φυτικές ύλες πρέπει να είναι 
εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 
Ωστόσο μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται οι ύλες των κλά 
σεων 1507, 1508, 1511 
και 1513 

—

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/411



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών 
ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή 
άλλων ασπόνδυλων υδροβίων 

Παρασκευή: 

— από ζώα του κεφαλαίου 1, 
και/ή 

— στην οποία όλες οι χρησιμο 
ποιούμενες ύλες του κεφα 
λαίου 3 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

— 

ex κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευά 
σματα, εκτός από: 

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

ex 1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από 
τεύτλα και ζαχαρόζη χημικά καθα 
ρή, σε στερεή κατάσταση, με προ 
σθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών του κεφα 
λαίου 17 που χρησιμοποιούνται 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

1702 Άλλα ζάχαρα, στα οποία περιλαμ 
βάνεται η λακτόζη, η μαλτόζη, η 
γλυκόζη και η φρουκτόζη (λεβυ 
λόζη), χημικώς καθαρά, σε στερεή 
κατάσταση. Σιρόπια από ζάχαρα 
χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών. Υποκατάστατα 
του μελιού, έστω και αναμειγμένα 
με φυσικό μέλι. Ζάχαρα και μελά 
σες καραμελωμένα: 

- Χημικώς καθαρή μαλτόζη και 
φρουκτόζη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
1702 

- Άλλα ζάχαρα, σε στερεή κατά 
σταση, με προσθήκη αρωματι 
κών ή χρωστικών ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών του κεφα 
λαίου 17 που χρησιμοποιούνται 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες είναι 
καταγόμενες 

ex 1703 Μελάσες που προκύπτουν από την 
εκχύλιση ή τον εξευγενισμό (ραφι 
νάρισμα) της ζάχαρης, με προ 
σθήκη αρωματικών ή χρωστικών 
ουσιών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών του κεφα 
λαίου 17 που χρησιμοποιούνται 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/412 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

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

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με προϊόν, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 17 
που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

— 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με προϊόν, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 17 
που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

— 

1901 Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευά 
σματα διατροφής από αλεύρια, 
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα 
κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, 
που δεν περιέχουν κακάο ή που 
περιέχουν λιγότερο από 40 % 
κατά βάρος κακάο επί πλήρως 
απολιπανθείσας βάσεως, και δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού. Παρασκευάσματα 
διατροφής από προϊόντα των κλά 
σεων 0401 μέχρι 0404, που δεν 
περιέχουν κακάο ή περιέχουν λιγό 
τερο από 5 % κατά βάρος κακάο, 
επί πλήρως απολιπανθείσας βάσε 
ως, και δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού: 

- Εκχυλίσματα βύνης Παρασκευή από δημητριακά του 
κεφαλαίου 10 

- Άλλα Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

—

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/413



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— κατά την οποία η αξία των 
υλών καθενός από τα κεφά 
λαια 4 και 17 που χρησιμο 
ποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

1902 Ζυμαρικά εν γένει, έστω και 
ψημένα ή παραγεμισμένα (με 
κρέας ή άλλες ουσίες) ή και 
αλλιώς παρασκευασμένα, όπως τα 
σπαγέτα, μακαρόνια, νούγιες, 
λαζάνια, νιόκι, ραβιόλια, κανελό 
νια. Αράπικο σιμιγδάλι (κους- 
κους), έστω και παρασκευασμένο: 

- Που περιέχουν 20 % ή λιγότερο 
κατά βάρος κρέας, παραπροϊ 
όντα σφαγίων, ψάρια, μαλακό 
στρακα ή μαλάκια 

Παρασκευή κατά την οποία όλα 
τα χρησιμοποιούμενα δημητριακά 
και τα παράγωγά τους (εκτός του 
σκληρού σίτου και των παραγώ 
γων του) πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα 

- Που περιέχουν περισσότερο του 
20 % κατά βάρος κρέας, παρα 
προϊόντα σφαγίων, ψάρια, μαλα 
κόστρακα ή μαλάκια 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλα τα χρησιμοποιούμενα 
δημητριακά και τα παράγωγά 
τους (εκτός του σκληρού 
σίτου και των παραγώγων 
του) πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα, και 

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

— 

1903 Ταπιόκα και τα υποκατάστατα 
αυτής παρασκευασμένα από άμυ 
λα, με μορφή νιφάδων, θρόμβων, 
κόκκων στρογγυλών, σκυβάλων ή 
με παρόμοιες μορφές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από το 
άμυλο πατάτας της κλάσης 1108 

1904 Προϊόντα με βάση τα δημητριακά 
που λαμβάνονται με διόγκωση ή 
φρύξη (π.χ. καλαμπόκι σε νιφάδες 
(κορν-φλέικς)). Δημητριακά άλλα 
από το καλαμπόκι, σε μορφή κόκ 
κων, νιφάδων ή άλλων επεξεργα 
σμένων κόκκων (εκτός από αλεύρι, 
πλιγούρι ή σιμιγδάλι), προψημένα 
ή αλλιώς παρασκευασμένα, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
κλάσης 1806, 

— κατά την οποία όλα τα χρη 
σιμοποιούμενα δημητριακά 
και το αλεύρι (εκτός τον 
σκληρό σίτο και το καλαμ 
πόκι του είδους Zea indurata 
και τα παράγωγά τους) πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενα, και 

—

EL L 343/414 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

1905 Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλα 
στικής ή μπισκοτοποιίας, έστω και 
με προσθήκη κακάου. Όστιες, 
κάψουλες κενές των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για φάρμακα, 
αζυμοσφραγίδες, ξεραμένες ζύμες 
από αλεύρι ή άμυλο κάθε είδους 
σε φύλλα και παρόμοια προϊόντα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από τις ύλες 
του κεφαλαίου 11 

ex κεφάλαιο 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρ 
πών και φρούτων ή άλλων μερών 
φυτών, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλα 
τα χρησιμοποιούμενα λαχανικά, 
φρούτα και καρποί πρέπει να 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα 

ex 2001 Ίγναμα (κόνδυλοι της διοσκουρέ 
ας), γλυκοπατάτες και παρόμοια 
βρώσιμα μέρη φυτών περιεκτικό 
τητας κατά βάρος σε άμυλα κάθε 
είδους ίσης ή ανώτερης του 5 %, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
με ξίδι ή οξικό οξύ 

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

ex 2004 και 
ex 2005 

Πατάτες με μορφή αλεύρων, σιμι 
γδαλιών ή νιφάδων παρασκευασμέ 
νες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή 
οξικό οξύ 

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

2006 Λαχανικά, καρποί και φρούτα, 
φλούδες καρπών και φρούτων και 
άλλα μέρη φυτών, ζαχαρόπηκτα 
(στραγγισμένα, με στιλπνή ή κρυ 
σταλλική εμφάνιση) 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών του κεφα 
λαίου 17 που χρησιμοποιούνται 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμε 
λάδες, πολτοί και πάστες καρπών 
και φρούτων, που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 17 
που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

—
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σμένου Συστήματος 
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χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 2008 - Καρποί με κέλυφος, χωρίς προ 
σθήκη ζάχαρης ή αλκοόλης 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των καταγόμενων καρ 
πών και ελαιούχων σπόρων των 
κλάσεων 0801, 0802 και 1202 
έως 1207 που χρησιμοποιούνται 
πρέπει να υπερβαίνει το 60 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

- Βούτυρο αράπικων φιστικιών, 
μείγματα με βάση δημητριακά· 
καρδιές φοινίκων· καλαμπόκι 

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

- Άλλοι εκτός από φρούτα και 
καρπούς (περιλαμβανομένων 
των καρπών με κέλυφος), μη 
παρασκευασμένα με ατμό ούτε 
βρασμένα στο νερό, χωρίς προ 
σθήκη ζάχαρης, κατεψυγμένα 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

— 

2009 Χυμοί φρούτων (στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών) ή λαχανικών, που δεν 
έχουν υποστεί ζύμωση, χωρίς προ 
σθήκη αλκοόλης, με ή χωρίς προ 
σθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντι 
κών 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
του κεφαλαίου 17 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

— 

ex κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατρο 
φής, εκτός από: 

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

2101 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και 
συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με 
βάση τα προϊόντα αυτά ή με 
βάση τον καφέ, το τσάι ή το 
ματέ. Κιχώριο φρυγμένο και άλλα 
φρυγμένα υποκατάστατα του καφέ
και τα εκχυλίσματα, αποστάγματα 
και συμπυκνώματα αυτών 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

—
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χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— κατά την οποία όλο το χρη 
σιμοποιούμενο κιχώριο πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενο 

2103 Παρασκευάσματα για σάλτσες και 
σάλτσες παρασκευασμένες. Αρτύ 
ματα και καρυκεύματα, σύνθετα. 
Αλεύρι από σινάπι και μουστάρδα 
παρασκευασμένη: 

- Παρασκευάσματα για σάλτσες 
και σάλτσες παρασκευασμένες. 
Αρτύματα και καρυκεύματα, 
σύνθετα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποι 
είται αλεύρι από σινάπι ή μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

- Αλεύρι από σινάπι και μου 
στάρδα παρασκευασμένη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

ex 2104 Παρασκευάσματα για σούπες και 
ζωμούς. Σούπες και ζωμοί παρα 
σκευασμένα 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, με εξαίρεση τα 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
λαχανικά των κλάσεων 2002 
έως 2005 

2106 Παρασκευάσματα διατροφής που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

— κατά την οποία η αξία των 
χρησιμοποιούμενων υλών 
καθενός από τα κεφάλαια 4 
και 17 δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

— 

ex κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, 
εκτός από: 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

— κατά την οποία όλα τα στα 
φύλια ή τα παράγωγα των 
σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα 

—
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2202 Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα μεταλλικά και τα αεριούχα 
νερά, με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμέ 
να, και άλλα μη αλκοολούχα 
ποτά, με εξαίρεση τους χυμούς 
φρούτων ή λαχανικών της κλάσης 
2009 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των υλών του κεφαλαίου 17 
που χρησιμοποιούνται δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 
30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος, και 

— κατά την οποία όλοι οι χρη 
σιμοποιούμενοι φρουτοχυμοί 
(εκτός των χυμών ανανά, 
κίτρου ή γκρέιπφρουτ) πρέπει 
να είναι καταγόμενοι 

— 

2207 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμέ 
νη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 
80 % vol ή περισσότερο. Αιθυλική 
αλκοόλη και αποστάγματα μετου 
σιωμένα, οποιουδήποτε τίτλου 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των 
κλάσεων 2207 ή 2208, και 

— κατά την οποία όλα τα στα 
φύλια ή οι παράγωγες ύλες 
σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα ή, κατά 
την οποία αν όλες οι άλλες 
χρησιμοποιούμενες ύλες είναι 
ήδη καταγόμενες, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αράκ σε ανα 
λογίες που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 5 % κατ’ 
όγκο 

— 

2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμέ 
νη, με κατ’ όγκο αλκοολικό τίτλο 
λιγότερο του 80 % νοl. Αποστάγ 
ματα, λικέρ και άλλα οινοπνευμα 
τώδη ποτά 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες των 
κλάσεων 2207 ή 2208, και 

— κατά την οποία όλα τα στα 
φύλια ή οι παράγωγες ύλες 
σταφυλιών που χρησιμοποι 
ούνται πρέπει να είναι εξ ολο 
κλήρου παραγόμενα ή, κατά 
την οποία αν όλες οι άλλες 
χρησιμοποιούμενες ύλες είναι 
ήδη καταγόμενες, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί αράκ σε ανα 
λογίες που δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν το 5 % κατ’ 
όγκο 

—
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
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(1) (2) (3) (4) 

ex κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των 
βιομηχανιών ειδών διατροφής. 
Παρασκευασμένες ζωοτροφές, 
εκτός από: 

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

ex 2301 Αλεύρια φάλαινας· αλεύρια, σκό 
νες και συσσωματώματα με 
μορφή σβόλων, από ψάρια ή 
μαλακόστρακα, μαλάκια ή άλλα 
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλα 
για τη διατροφή του ανθρώπου 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ζωικές ύλες 
των κεφαλαίων 2 και 3 πρέπει να 
είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες 

ex 2303 Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του 
καλαμποκιού (με εξαίρεση τα 
συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που 
μετριέται σε ξερή ύλη ανώτερης 
του 40 % κατά βάρος 

Παρασκευή κατά την οποία όλο 
το χρησιμοποιούμενο καλαμπόκι 
πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενο 

ex 2306 Ελαιοπυρήνες και άλλα υπολείμ 
ματα της εξαγωγής του ελαι 
ολάδου, που έχουν περιεκτικότητα 
κατά βάρος σε ελαιόλαδο ανώτερη 
του 3 % 

Παρασκευή κατά την οποία όλοι 
οι χρησιμοποιούμενες ελιές πρέ 
πει να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενες 

2309 Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
των ζώων 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— όλα τα χρησιμοποιούμενα 
δημητριακά, ζάχαρα ή μελά 
σες, κρέας ή γάλα, είναι κατα 
γόμενα, και 

— όλες οι χρησιμοποιούμενες 
ύλες του κεφαλαίου 3 πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παρα 
γόμενες 

— 

ex κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού, εκτός από: 

Παρασκευή κατά την οποία όλες 
οι χρησιμοποιούμενες ύλες του 
κεφαλαίου 24 πρέπει να είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνο 
νται και εκείνα με κομμένα τα 
άκρα), πουράκια και τσιγάρα, από 
καπνό ή υποκατάστατα του 
καπνού 

Παρασκευή κατά την οποία του 
λάχιστον το 70 % του βάρους 
καπνού που δεν έχει βιομηχανο 
ποιηθεί ή των απορριμμάτων 
καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενα
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ex 2403 Καπνός για κάπνισμα Παρασκευή κατά την οποία του 
λάχιστον το 70 % του βάρους 
καπνού που δεν έχει βιομηχανο 
ποιηθεί ή των απορριμμάτων 
καπνού της κλάσης 2401 είναι 
καταγόμενα 

ex κεφάλαιο 25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, 
γύψος, ασβέστης και τσιμέντα, 
εκτός από: 

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

ex 2504 Φυσικός, κρυσταλλικός γραφίτης, 
εμπλουτισμένος με άνθρακα, καθα 
ρισμένος, αλεσμένος 

Εμπλουτισμός με άνθρακα, καθα 
ρισμός και άλεση του ακατέργα 
στου κρυσταλλικού γραφίτη 

ex 2515 Μάρμαρα, απλά κομμένα με πριόνι 
ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλά 
κες σχήματος τετραγώνου ή ορθο 
γωνίου, πάχους που δεν υπερβαί 
νει τα 25 cm 

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρό 
πο, μαρμάρου (ακόμη και ήδη 
κομμένου) πάχους μεγαλυτέρου 
των 25 cm 

ex 2516 Γρανίτης, πορφυρίτης, βασάλτης, 
ψαμμίτης και άλλες πέτρες για 
πελέκημα ή χτίσιμο, απλά κομμέ 
νες, με πριόνι ή άλλον τρόπο, σε 
όγκους ή πλάκες σχήματος τετρα 
γώνου ή ορθογωνίου, πάχους που 
δεν υπερβαίνει τα 25 cm 

Κοπή, με πριονισμό ή άλλον τρό 
πο, πέτρας (ακόμη και ήδη κομ 
μένης) πάχους μεγαλυτέρου των 
25 cm 

ex 2518 Δολομίτης πυρωμένος Πύρωση μη πυρωμένου δολομίτη 

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

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποι 
είται φυσικό ανθρακικό μαγνήσιο 
(μαγνησίτης) 

ex 2520 Γύψος ψημένος, παρασκευασμένος 
ειδικά για την οδοντοτεχνική 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών που χρησι 
μοποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 2524 Ίνες αμιάντου, φυσικές Παρασκευή από συμπυκνώματα 
αμιάντου
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ex 2525 Μαρμαρυγίας σε σκόνη Παρασκευή με άλεση μαρμαρυγία 
ή απορριμμάτων μαρμαρυγία 

ex 2530 Χρωστικές γαίες, πυρωμένες 
(φρυγμένες) ή σε σκόνη 

Παρασκευή με πύρωση (φρύξη) ή 
άλεση χρωστικών γαιών 

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και 
τέφρες 

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

ex κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια 
και προϊόντα της απόσταξης 
αυτών. Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά 
ορυκτά, εκτός από: 

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

ex 2707 Λάδια στα οποία τα αρωματικά 
συστατικά υπερισχύουν κατά 
βάρος σε σχέση με τα μη αρωμα 
τικά, δηλαδή λάδια ανάλογα με τα 
ορυκτά λάδια που προέρχονται 
από την απόσταξη σε υψηλή θερ 
μοκρασία των πισσών από λιθάν 
θρακα, που αποστάζουν το 65 % 
τουλάχιστον του όγκου τους 
στους 250 °C (περιλαμβανομένων 
των μειγμάτων αποσταγμάτων 
πετρελαίου και βενζόλης) και προ 
ορίζονται να χρησιμοποιηθούν για 
καύσιμα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2709 Λάδια ακατέργαστα από ασφαλ 
τούχα ορυκτά 

Πυρόλυση ασφαλτούχων ορυκτών 

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από 
τα ακατέργαστα λάδια. Παρα 
σκευάσματα που δεν κατονομάζο 
νται 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. Χρησιμοποι 
ημένα λάδια 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 2 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/421



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 2 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

2712 Βαζελίνη. Παραφίνη, κερί πετρε 
λαίου μικροκρυστάλλινο, slack 
wax, οζοκηρίτης, κερί από λιγνίτη, 
κερί από τύρφη, άλλα ορυκτά 
κεριά και παρόμοια προϊόντα που 
παίρνονται με σύνθεση ή άλλες 
μεθόδους, έστω και χρωματισμένα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 2 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

2713 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, 
άσφαλτος από πετρέλαιο και άλλα 
υπολείμματα των λαδιών πετρε 
λαίου ή των ασφαλτούχων ορυ 
κτών 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/422 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

2714 Άσφαλτοι εν γένει φυσικές. Σχί 
στες και άμμος, ασφαλτούχα. 
Ασφαλτίτες και πετρώματα ασφαλ 
τούχα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

2715 Μείγματα ασφαλτούχα με βάση τη 
φυσική άσφαλτο εν γένει, την 
πίσσα του πετρελαίου, την ορυκτή 
πίσσα ή το υπόλειμμα αυτής (π.χ. 
μαστίχες ασφαλτούχες, cut-backs). 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώ 
σεις ανόργανες ή οργανικές πολύ 
τιμων μετάλλων, μετάλλων σπα 
νίων γαιών, ραδιενεργών στοιχείων, 
ή ισοτόπων, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

ex 2805 «Mischmetall» Παρασκευή με θερμική ή ηλε 
κτρολυτική επεξεργασία κατά 
την οποία η αξία όλων των χρη 
σιμοποιούμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/423



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 2811 Τριοξείδιο του θείου Παρασκευή από διοξείδιο του 
θείου 

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

ex 2833 Θειικό αργίλιο Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των υλών που χρησι 
μοποιούνται δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

ex 2840 Υπερβορικό νάτριο Παρασκευή από τετραβορικό του 
δινατρίου πεντένυδρο 

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

ex 2852 - Ενώσεις του υδραργύρου με 
εσωτερικούς αιθέρες και τα αλο 
γονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παρά 
γωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 2909 δεν υπερ 
βαίνει το 20 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

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

- Ενώσεις του υδραργύρου με 
νουκλεϊνικά οξέα και τα άλατά 
τους, καθορισμένης ή μη χημι 
κής σύστασης. Άλλες ετεροκυ 
κλικές ενώσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών των κλάσεων 2852, 2932, 
2933 και 2934 δεν υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

- Ενώσεις του υδραργύρου με 
χημικά προϊόντα και παρασκευά 
σματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών (στα οποία περι 
λαμβάνονται και εκείνα που 
αποτελούνται από μείγματα 
φυσικών προϊόντων), που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα, εκτός 
από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL L 343/424 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 2901 Υδρογονάνθρακες άκυκλοι, που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
ως καύσιμα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2902 Κυκλανικοί και κυκλενικοί υδρο 
γονάνθρακες (εκτός από τα αζου 
λένια), βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλό 
λια, που προορίζονται να χρησιμο 
ποιηθούν ως καύσιμα 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 2905 Άλατα μετά μετάλλων των αλκοο 
λών αυτής της κλάσης και αιθανό 
λης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
2905. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται μεταλλικά αλκοο 
λικά άλατα της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα 
κορεσμένα και οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια και υπε 
ροξέα τους. Τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτρο 
δωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών των κλάσεων 2915 και 
2916 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/425



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 2932 - Εσωτερικοί αιθέρες και τα αλο 
γονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παρά 
γωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 2909 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

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

- Κυκλικές ακετάλες και ημιακετά 
λες εσωτερικές και τα αλογονω 
μένα σουλφονωμένα, νιτρωμένα 
ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

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

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με 
ετεροάτομο (-α) αζώτου 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών των κλάσεων 2932 και 
2933 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, 
καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης. Άλλες ετεροκυκλικές 
ενώσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης. Ωστόσο, η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών των κλάσεων 2932, 2933 
και 2934 δεν υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

ex 2939 Συμπυκνώματα άχυρου παπαρού 
νας που περιέχουν τουλάχιστον 
50 % κατά βάρος αλκαλοειδή 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα, εκτός 
από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος

EL L 343/426 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3002 Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για 
θεραπευτικές, προφυλακτικές ή 
διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, 
άλλα κλάσματα του αίματος, τρο 
ποποιημένα ή μη ανοσολογικά 
προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω 
και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. 
Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες 
μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις 
ζύμες) και παρόμοια προϊόντα: 

- Προϊόντα που αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα μεταξύ 
τους, παρασκευασμένα για θερα 
πευτικούς ή προφυλακτικούς 
σκοπούς, ή μη αναμειγμένα 
προϊόντα, παρασκευασμένα για 
τους ίδιους σκοπούς, που 
παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

- Άλλα: 

- - Αίμα ανθρώπων Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

- - Αίμα ζώων για θεραπευτικές ή 
προφυλακτικές χρήσεις 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

- - Συστατικά του αίματος, εκτός 
από τους αντιορούς, την αιμο 
σφαιρίνη, τη γλοβουλίνη του 
αίματος και τον ορό γλοβου 
λίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/427



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- - Αιμοσφαιρίνη, γλοβουλίνη του 
αίματος και ορός γλοβουλίνης 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

- - Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3002. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες με την αυτή 
περιγραφή με το προϊόν, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

3003 και 3004 Φάρμακα (με εξαίρεση τα προϊ 
όντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 
3006): 

- Που παρασκευάζονται από αμι 
κακίνη της κλάσης 2941 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της κλάσης 3003 ή 
3004, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της κλάσης 
3003 ή 3004, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος και 

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

—

EL L 343/428 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 3006 Φαρμακευτικά απορρίμματα που 
αναφέρονται στη σημείωση 4 ια) 
του κεφαλαίου 30 

Διατηρείται η καταγωγή του 
προϊόντος στην αρχική του κατά 
ταξη 

- Αποστειρωμένες αυτοκόλλητες 
μεμβράνες για τη χειρουργική 
ή την οδοντιατρική, που μπο 
ρούν να απορροφηθούν ή όχι: 

- - από πλαστικό Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 39 δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
(5) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- - από ίνες Κατασκευή από (7): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

- Συσκευές που προορίζονται για 
χρήση σε περιπτώσεις παρά 
φύση έδρας 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 31 Λιπάσματα, εκτός από: Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/429



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που 
περιέχουν δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο. Άλλα λιπάσματα. Προϊόντα 
του κεφαλαίου αυτού που παρου 
σιάζονται είτε σε δισκία ή παρό 
μοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες 
με μεικτό βάρος που δεν υπερβαί 
νει τα 10 kg, εκτός από: 

— Νιτρικό νάτριο 

— Κυαναμίδη του ασβεστίου 

— Θειικό κάλιο 

— Θειικό καλιομαγνήσιο 

Παρασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται ύλες της ίδιας 
κλάσης με το προϊόν, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

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

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

ex κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. 
Ταννίνες και τα παράγωγά τους. 
Χρωστικά και άλλες χρωστικές 
ύλες. Χρώματα επίχρισης και βερ 
νίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

ex 3201 Ταννίνες και τα άλατα, οι αιθέρες, 
εστέρες και άλλα παράγωγά τους 

Παρασκευή από δεψικά εκχυλί 
σματα φυτικής προέλευσης 

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

3205 Χρωστικές λάκες. Παρασκευά 
σματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 3 του κεφαλαίου αυτού, 
με βάση τις χρωστικές λάκες ( 3 ) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 3203, 3204 και 
3205. Ωστόσο, μπορούν να χρη 
σιμοποιούνται ύλες της κλάσης 
3205, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία τους δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

EL L 343/430 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλ 
λωπισμού παρασκευασμένα και 
καλλυντικά παρασκευάσματα, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

3301 Αιθέρια έλαια (αποτερπενωμένα ή 
μη), στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με την ονομασία «πηγ 
μένα» ή «απόλυτα». Ρητινοειδή. 
Εκχυλίσματα ελαιορητινών. 
Συμπυκνωμένα διαλύματα αιθε 
ρίων 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 δια 
λύματα αιθερίων ελαίων 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων υλών άλλης ομάδας ( 4 ) της 
εν λόγω κλάσης. Ωστόσο, μπο 
ρούν να χρησιμοποιούνται ύλες 
της ίδιας ομάδας με το προϊόν, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

ex κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφα 
νειακής δράσης, παρασκευάσματα 
για πλύσιμο (αλισίβες), παρα 
σκευάσματα λιπαντικά, κεριά 
τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, 
προϊόντα συντήρησης, κεριά και 
παρόμοια είδη, πάστες για προ 
πλάσματα, «κεριά για την οδοντο 
τεχνική» και συνθέσεις για την 
οδοντοτεχνική με βάση το γύψο, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

ex 3403 Παρασκευάσματα λιπαντικά που 
περιέχουν κατά βάρος σε ποσοστό 
κάτω του 70 % λάδια από πετρέ 
λαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 

Εργασίες διύλισης και/ή μια ή 
περισσότερες ειδικές διεργα 
σίες ( 1 ) 

ή 

Άλλες εργασίες κατά τις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες 
υπάγονται σε κλάση διαφορετική 
από εκείνη του προϊόντος. Ωστό 
σο, 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 
εργοστασίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/431



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3404 Κεριά τεχνητά και κεριά παρα 
σκευασμένα: 

- Με βάση την παραφίνη, τα κεριά 
από πετρέλαιο ή από ασφαλ 
τούχα ορυκτά, τα υπολείμματα 
παραφινών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 50 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από: 

— υδρογονωμένα έλαια που 
ανήκουν στα κεριά της κλά 
σης 1516, 

— λιπαρά οξέα μη καθορισμένα 
χημικώς ή βιομηχανικές λιπα 
ρές αλκοόλες που ανήκουν 
στα κεριά της κλάσης 3823 
και 

— ύλες της κλάσης 3404 

Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται αυτές οι ύλες, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
20 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος 

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

ex κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες. Προϊόντα με 
βάση τα τροποποιημένα άμυλα 
κάθε είδους. Κόλλες. Ένζυμα, 
εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL L 343/432 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3505 Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα 
άμυλα κάθε είδους (π.χ. τα προζε 
λατινοποιημένα ή εστεροποιημένα 
άμυλα κάθε είδους). Κόλλες με 
βάση τα άμυλα κάθε είδους, τη 
δεξτρίνη ή άλλα τροποποιημένα 
άμυλα κάθε είδους: 

- Αιθέρες και εστέρες αμύλων 
κάθε είδους 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3505 

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

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της κλάσης 1108 

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

ex 3507 Ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες. 
Είδη πυροτεχνίας. Σπίρτα. Πυρο 
φορικά κράματα. Εύφλεκτες ύλες 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

ex κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά 
προϊόντα, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/433



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3701 Πλάκες και επίπεδες επιφάνειες, 
φωτογραφικές, ευαισθητοποι 
ημένες, που δεν έχουν εκτεθεί 
στο φως (παρθένες), από άλλες 
ύλες εκτός από χαρτί, χαρτόνι ή 
υφαντικά. Επίπεδες φωτογραφικές 
επιφάνειες στιγμιαίας εμφάνισης 
και εκτύπωσης ευαισθητοποι 
ημένες, που δεν έχουν εκτεθεί 
στο φως (παρθένες), έστω και 
συσκευασμένες σε ειδική θήκη: 

- Επίπεδες φωτογραφικές επιφά 
νειες στιγμιαίας εμφάνισης και 
εκτύπωσης για έγχρωμες φωτο 
γραφίες, συσκευασμένες σε 
ειδική θήκη 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 3701 και 3702. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της κλάσης 3702, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 3701 και 3702. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της κλάσης 3701 ή 
3702, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

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

3702 Ταινίες φωτογραφικές ευαισθητο 
ποιημένες, που δεν έχουν εκτεθεί 
στο φως, σε κυλίνδρους, από 
άλλες ύλες εκτός από χαρτί, χαρ 
τόνι ή υφαντικά. Ταινίες φωτογρα 
φικές στιγμιαίας εμφάνισης και 
εκτύπωσης σε κυλίνδρους, ευαι 
σθητοποιημένες, που δεν έχουν 
εκτεθεί στο φως (παρθένες) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 3701 και 3702 

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

3704 Πλάκες, ταινίες, χαρτί, χαρτόνια 
και υφαντικά, φωτογραφικά, που 
έχουν εκτεθεί στο φως αλλά δεν 
έχουν εμφανιστεί 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 3701 έως 3704 

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

ex κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών 
βιομηχανιών, εκτός από: 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL L 343/434 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 3801 - Γραφίτης κολλοειδής που 
αιωρείται σε λάδι και γραφίτης 
ημικολλοειδής. Ανθρακούχοι 
πολτοί για ηλεκτρόδια 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

- Γραφίτης με μορφή πολτού, που 
είναι μείγμα γραφίτη, με αναλο 
γία πάνω από 30 % κατά βάρος, 
και ορυκτελαίων 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 3403 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

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

ex 3803 Ταλλέλαιο εξευγενισμένο Εξευγενισμός του ακατέργαστου 
ταλλελαίου 

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

ex 3805 Αιθέριο έλαιο που προκύπτει κατά 
την κατεργασία των ξύλων για την 
παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό 
άλας, καθαρισμένο 

Καθαρισμός με απόσταξη ή εξευ 
γενισμό ακατέργαστου αιθερίου 
ελαίου το οποίο προκύπτει από 
την κατεργασία των ξύλων για 
την παρασκευή χαρτόμαζας με 
θειικό άλας 

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

ex 3806 Γόμες-εστέρες Παρασκευή από ρητινικά οξέα Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3807 Πίσσα σκληρή μαύρη (φυτική πισ 
σάσφαλτος) 

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

3808 Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ανα 
σχετικά της βλάστησης και ρυθμι 
στικά της ανάπτυξης των φυτών, 
απολυμαντικά και παρόμοια προϊ 
όντα που παρουσιάζονται σε μορ 
φές ή συσκευασίες για τη λιανική 
πώληση ή ως παρασκευάσματα ή 
με μορφή ειδών, όπως ταινίες, 
φιτίλια, θειαφοκέρια και μυγο 
κτόνο χαρτί 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/435



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3809 Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το 
τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών 
και άλλα προϊόντα και παρασκευά 
σματα (π.χ. είδη για κολλάρισμα 
παρασκευασμένα και παρασκευά 
σματα σταθεροποιητικά της 
βαφής), των τύπων που χρησιμο 
ποιούνται στην κλωστοϋφαντουρ 
γία, στη βιομηχανία του χαρτιού, 
στη βιομηχανία του δέρματος ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται αλλού 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3810 Παρασκευάσματα για την επιφα 
νειακή αποξείδωση των μετάλλων. 
Συλλιπάσματα για συγκολλήσεις ή 
συνενώσεις και άλλα βοηθητικά 
παρασκευάσματα για τη συγκόλ 
ληση ή τη συνένωση των μετάλ 
λων. Πολτοί και σκόνες για 
συγκολλήσεις ή συνενώσεις, που 
αποτελούνται από μέταλλο και 
άλλα προϊόντα. Παρασκευάσματα 
των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για την επένδυση ή το παραγέμι 
σμα των ηλεκτροδίων ή των 
μικρών ράβδων συγκόλλησης 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3811 Αντικροτικά παρασκευάσματα, 
ανασχετικά της οξείδωσης, προ 
σθετικά εξουδετέρωσης καταλοί 
πων, βελτιωτικά του ιξώδους των 
λιπαντικών λαδιών, προσθετικά 
κατά της διάβρωσης και άλλα 
παρασκευασμένα προσθετικά, για 
ορυκτά λάδια (στα οποία περιλαμ 
βάνεται και η βενζίνη) ή για άλλα 
υγρά που χρησιμοποιούνται για 
τους ίδιους σκοπούς με τα ορυκτά 
λάδια: 

- Παρασκευασμένα προσθετικά 
για λιπαντικά λάδια, που περιέ 
χουν λάδια πετρελαίου ή 
ασφαλτούχων ορυκτών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 3811 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος

EL L 343/436 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3812 Παρασκευάσματα με την ονομασία 
«επιταχυντές βουλκανισμού». Σύν 
θετα προϊόντα για την πλαστικο 
ποίηση του καουτσούκ ή των πλα 
στικών υλών, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Παρασκευάσματα κατά της οξεί 
δωσης και άλλα σύνθετα προϊόντα 
για τη στερεοποίηση του καου 
τσούκ ή των πλαστικών υλών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3813 Συνθέσεις και γομώσεις για πυρο 
σβεστικές συσκευές. Πυροσβεστι 
κές φιάλες και βόμβες 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3814 Διαλυτικά και αραιωτικά οργανικά 
μείγματα, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού. 
Παρασκευάσματα για την αφαί 
ρεση των χρωμάτων επίχρισης ή 
των βερνικιών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3818 Χημικά στοιχεία ενισχυμένα για τη 
χρησιμοποίησή τους στην ηλε 
κτρονική, με μορφή δίσκων, πλα 
κιδίων ή ανάλογες μορφές. Χημι 
κές ενώσεις ενισχυμένες για τη 
χρησιμοποίησή τους στην ηλε 
κτρονική 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3819 Υγρά για υδραυλικά φρένα και 
άλλα παρασκευασμένα υγρά για 
υδραυλικές μεταδόσεις κίνησης, 
που δεν περιέχουν ή περιέχουν 
λιγότερο του 70 % κατά βάρος 
λάδια πετρελαίου ή ασφαλτούχων 
ορυκτών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3820 Αντιψυκτικά παρασκευάσματα και 
υγρά παρασκευασμένα για την 
αφαίρεση του πάγου 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

ex 3821 Μέσα καλλιέργειας παρασκευα 
σμένα για τη διατήρηση μικροορ 
γανισμών (συμπεριλαμβανομένων 
των ιών και παρόμοιων οργανι 
σμών) ή φυτικών, ανθρώπινων ή 
ζωικών κυττάρων 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/437



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

3822 Αντιδραστήρια διαγνωστικής ή 
εργαστηρίου σε υπόθεμα και 
παρασκευασμένα αντιδραστήρια 
διαγνωστικής ή εργαστηρίου έστω 
και σε υπόθεμα, άλλα από εκείνα 
των κλάσεων 3002 ή 3006. 
Πιστοποιημένα υλικά αναφοράς 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3823 Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά 
βιομηχανικά. Όξινα λάδια από 
εξευγενισμό (ραφινάρισμα). Λιπα 
ρές βιομηχανικές αλκοόλες: 

- Λιπαρά οξέα μονοκαρβοξυλικά 
βιομηχανικά. Όξινα λάδια από 
εξευγενισμό 

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

- Λιπαρές βιομηχανικές αλκοόλες Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
3823 

3824 Συνδετικά παρασκευασμένα για 
καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα και παρασκευά 
σματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών (στα οποία περιλαμ 
βάνονται και εκείνα που αποτελού 
νται από μείγματα φυσικών προϊ 
όντων), που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού: 

- Τα κατωτέρω προϊόντα της 
παρούσας κλάσης: 

- - Συνδετικά παρασκευασμένα 
για καλούπια ή πυρήνες χυτη 
ρίου με βάση προϊόντα φυσι 
κών ρητινών 

- - Ναφθενικά οξέα, τα αδιάλυτα 
στο νερό άλατά τους και οι 
εστέρες τους 

- - Σορβιτόλη άλλη από εκείνη 
της κλάσης 2905 

- - Σουλφονικά άλατα πετρελαί 
ου, με εξαίρεση τα σουλφο 
νικά άλατα πετρελαίου μετάλ 
λων αλκαλίων, αμμωνίου ή 
αιθανολαμινών. Σουλφονικά 
οξέα λαδιών ασφαλτούχων 
ορυκτών, θειοφαινικά και τα 
άλατα αυτών 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν, υπό την προϋπόθεση 
ότι η συνολική αξία τους δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

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

EL L 343/438 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- - Ιοντοανταλλάκτες 

- - Απορροφητικές συνθέσεις για 
την τελείωση του κενού 
στους ηλεκτρικούς σωλήνες ή 
τις ηλεκτρικές λυχνίες 

- - Οξείδια του σιδήρου με αλκά 
λια για τον καθαρισμό των 
αερίων 

- - Αμμωνιακά ύδατα και ακά 
θαρτα αμμωνιακά άλατα, όλα 
προερχόμενα από τον καθαρι 
σμό του φωταερίου 

- - Σουλφονικοναφθενικά οξέα 
και άλατα αδιάλυτα στο νερό 
και εστέρες τους 

- - Ζυμέλαια και λάδι Dippel 

- - Μείγματα αλάτων που έχουν 
διαφορετικά ανιόντα 

- - Πολτοί αντιγραφής με βάση 
τη ζελατίνη, έστω και με υπό 
στρωμα από χαρτί ή ύφασμα 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3826 Βιοντίζελ και μείγματα αυτού, τα 
οποία δεν περιέχουν ή περιέχουν 
λιγότερο από 70 % κατά βάρος 
λάδια πετρελαίου και ασφαλτού 
χων ορυκτών 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3901 έως 3915 Πλαστικές ύλες σε αρχικές μορ 
φές, απορρίμματα, ξέσματα και 
θραύσματα από πλαστικές ύλες, 
εκτός από εκείνα των κλάσεων 
ex 3907 και 3912, για τα οποία 
οι κανόνες καθορίζονται κατωτέ 
ρω: 

- Προϊόντα ομοπολυμερισμού 
προσθήκης, στα οποία το 
τμήμα του μονομερούς αντιστοι 
χεί σε περισσότερο από 99 % 
κατά βάρος της συνολικής 
περιεκτικότητας του πολυμε 
ρούς 

Παρασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/439



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 
39 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος ( 5 ) 

- Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 39 δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος ( 5 ) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3907 - Συμπολυμερή, από πολυανθρα 
κικά άλατα και συμπολυμερή 
του ακρυλονιτριλίου βουταδιε 
νίου στυρολίου (ABS) 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ύλες της ίδιας κλάσης με 
εκείνη του προϊόντος, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
τους δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος ( 5 ) 

- Πολυεστέρες Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 39 δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 
και/ή παρασκευή από πολυανθρα 
κικά άλατα τετραβρωμίου (δι 
σφαινόλη Α) 

3912 Κυτταρίνη και τα χημικά της 
παράγωγα, που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, 
σε αρχικές μορφές 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών της ίδιας κλάσης με 
το προϊόν δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 20 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

3916 έως 3921 Ημικατεργασμένα προϊόντα και 
τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες, εκτός από εκείνα των κλά 
σεων ex 3916, ex 3917, ex 3920 
και ex 3921, για τα οποία οι 
κανόνες καθορίζονται κατωτέρω:

EL L 343/440 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Επίπεδα προϊόντα, που είναι 
κατεργασμένα όχι μόνο επιφα 
νειακά ή κομμένα σε σχήμα 
άλλο από τετράγωνο ή ορθογώ 
νιο: άλλα προϊόντα, που είναι 
κατεργασμένα όχι μόνο επιφα 
νειακά 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών του κεφαλαίου 39 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Άλλα: 

- - Προϊόντα ομοπολυμερισμού 
προσθήκης στα οποία το 
μονομερές αντιστοιχεί σε 
περισσότερο από 99 % κατά 
βάρος της συνολικής περιεκτι 
κότητας του πολυμερούς 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών του κεφαλαίου 
39 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος ( 5 ) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- - Άλλα Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών του κεφαλαίου 39 δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος ( 5 ) 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3916 και 
ex 3917 

Είδη καθορισμένης μορφής και 
σωλήνες 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 50 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της ίδιας κλά 
σης με το προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 20 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/441



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 3920 - Φύλλα ή μεμβράνες ιοντομε 
ρούς 

Κατασκευή από θερμοπλαστικό 
άλας, που είναι συμπολυμερές 
αιθυλενίου και μεθακρυλικού 
οξέος μερικώς εξουδετερωμένου 
με ιόντα μετάλλων, κατά κύριο 
λόγο ψευδαργύρου και νατρίου 

Παρασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Φύλλα από αναγεννημένη κυτ 
ταρίνη, από πολυαμίδια ή από 
πολυαιθυλένιο 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 3921 Επιμεταλλωμένες ταινίες από πλα 
στικές ύλες 

Κατασκευή από ταινίες υψηλής 
διαφάνειας από πολυεστέρα, 
πάχους μικρότερου από 23 μ ( 6 ) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

3922 έως 3926 Τεχνουργήματα από πλαστικές 
ύλες 

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

ex κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα 
από καουτσούκ, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 4001 Ελασμένα τεμάχια φύλλων καου 
τσούκ τύπου «κρεπ» για σόλες 
υποδημάτων 

Έλαση φύλλων φυσικού καου 
τσούκ 

4005 Καουτσούκ αναμειγμένο, μη βουλ 
κανισμένο, σε αρχικές μορφές ή σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών, εκτός από το φυσικό καου 
τσούκ, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

4012 Επίσωτρα αναγομωμένα ή μεταχει 
ρισμένα, από καουτσούκ. Επίσω 
τρα συμπαγή ή κοίλα, πέλματα 
επισώτρων με πιεσμένο αέρα και 
εσωτερικές προστατευτικές ταινίες 
ελαστικών (τιράντες), από καου 
τσούκ: 

- Επίσωτρα αναγομωμένα, 
συμπαγή ή κοίλα, από καου 
τσούκ 

Αναγόμωση μεταχειρισμένων επι 
σώτρων

EL L 343/442 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 4011 και 4012 

ex 4017 Τεχνουργήματα από καουτσούκ 
σκληρυμένο 

Κατασκευή από καουτσούκ σκλη 
ρυμένο 

ex κεφάλαιο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρ 
ματα), εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 4102 Δέρματα ακατέργαστα προβατοει 
δών, αποτριχωμένα 

Αποψίλωση προβείων δερμάτων 

4104 έως 4106 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατερ 
γασμένα, αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένα 

Επαναδέψηση δεψασμένων δερμά 
των 

ή 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

4107, 4112 και 
4113 

Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη 
δέψη ή μετά την αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, αποτρι 
χωμένα, έστω και σχισμένα κατά 
μήκος, άλλα από εκείνα της κλά 
σης 4114 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 4104 έως 4113 

ex 4114 Δέρματα βερνικωμένα (λουστρίνια) 
ή επιστρωμένα. Δέρματα επιμεταλ 
λωμένα 

Κατασκευή από δέρματα των κλά 
σεων 4104 έως 4106, 4107, 
4112 ή 4113 υπό την προϋπό 
θεση ότι η συνολική αξία τους 
δεν πρέπει να υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη 
σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού 
για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, 
σακίδια χεριού και παρόμοια. 
Τεχνουργήματα από έντερα (άλλα 
από μεταξότριχες αλιείας (μεσση 
νέζες)) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/443



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. 
Τεχνητά γουνοδέρματα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 4302 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή 
κατεργασμένα που έχουν συναρ 
μολογηθεί: 

- Φύλλα, σάκοι, σταυροί, τετρά 
γωνα και παρόμοιες μορφές 

Λεύκανση ή βαφή, παράλληλα με 
την κοπή και συναρμολόγηση των 
μη συναρμολογημένων, δεψασμέ 
νων ή κατεργασμένων γουνοδερ 
μάτων 

- Άλλα Κατασκευή από μη συναρμολογη 
μένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα 
γουνοδέρματα 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης 
και άλλα είδη από γουνοδέρματα 

Κατασκευή από μη συναρμολογη 
μένα, δεψασμένα ή κατεργασμένα 
γουνοδέρματα της κλάσης 4302 

ex κεφάλαιο 44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και 
τεχνουργήματα από ξύλο, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 4403 Ξυλεία ορθογωνισμένη Κατασκευή από ξυλεία ακατέργα 
στη, έστω και ξεφλουδισμένη ή 
απλώς χοντροπελεκημένη 

ex 4407 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη 
κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή 
ξετυλιγμένη, πάχους που υπερβαί 
νει τα 6 mm, πλανισμένη, λει 
ασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη 
μένη με εγκάρσια συνένωση 

Πλάνισμα, λείανση με ελαφρόπε 
τρα 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 ξετυ 
λιγμένη, πάχους που δεν υπερβαί 
νει τα 6 mm, πλανισμένη, λει 
ασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλη 
μένη με εγκάρσια συνένωση 

Συγκόλληση, πλάνισμα, λείανση 
με ελαφρόπετρα ή επικόλληση 
με εγκάρσια συνένωση

EL L 343/444 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 4409 Ξυλεία με καθορισμένη μορφή, σ’ 
όλο το μήκος μιας ή περισσοτέρων 
από τις πλάγιες πλευρές ή επιφά 
νειες ή άκρα, έστω και πλανισμένη, 
λειασμένη με ελαφρόπετρα, ή κολ 
λημένη με εγκάρσια συνένωση: 

- Λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με εγκάρσια συνένω 
ση 

Λείανση με ελαφρόπετρα ή επι 
κόλληση με εγκάρσια συνένωση 

- Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυ 
φές για πλαίσια και καλούπια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό 
ξύλο ή με γλυφές 

ex 4410 έως 
ex 4413 

Πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυ 
φές για έπιπλα, πλαίσια καλούπια, 
εσωτερικό διάκοσμο, ηλεκτρικούς 
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 κανονι 
κές διαστάσεις 

ex 4416 Βαρέλια, κάδοι, μαστέλα και άλλα 
τεχνουργήματα βαρελοποιίας και 
τα μέρη τους, από ξύλο 

Κατασκευή από δούγες από ξύλο, 
έστω και πριονισμένες και στις 
δύο κύριες επιφάνειες, αλλά όχι 
αλλιώς επεξεργασμένες. 

ex 4418 - Τεχνουργήματα ξυλουργικής και 
τεμάχια σκελετών για οικοδομές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ηθούν οι κυψελώδεις πλάκες-δια 
φράγματα και τα πέταυρα 

- Πήχες από απλό ξύλο ή με γλυ 
φές για πλαίσια και καλούπια 

Μεταποίηση σε πήχες από απλό 
ξύλο ή με γλυφές 

ex 4421 Ξυλεία προετοιμασμένη για σπίρ 
τα· ξυλόπροκες υποδηματοποιίας 

Κατασκευή από ξύλο οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από ξυλεία 
σε λεπτότατα ραβδιά της κλάσης 
4409 

ex κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από 
φελλό, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/445



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

4503 Τεχνουργήματα από φυσικό φελλό Κατασκευή από φελλό της κλά 
σης 4501 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής 
ή καλαθοποιίας 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί 
ή χαρτόνι για ανακύκλωση (απορ 
ρίμματα και αποκόμματα) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργή 
ματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρ 
τόνι, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 4811 Χαρτί και χαρτόνια, απλώς γραμ 
μογραφημένα, με γραμμές ή με 
τετραγωνίδια 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής 
χαρτιού του κεφαλαίου 47 

4816 Χαρτί αποτυπωτικό (καρμπόν), 
χαρτί με την ονομασία «αυτοαντι 
γραφής» και άλλα χαρτιά για την 
αποτύπωση αντιγράφων ή τη μετα 
φορά κειμένων (άλλα από εκείνα 
της κλάσης 4809), μεμβράνες 
πολυγράφων πλήρεις και πλάκες 
όφσετ, από χαρτί, έστω και 
συσκευασμένα σε κουτιά 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής 
χαρτιού του κεφαλαίου 47 

4817 Φάκελοι, επιστολικά δελτάρια, 
ταχυδρομικά δελτάρια, μη εικονο 
γραφημένα και δελτάρια αλληλο 
γραφίας, από χαρτί ή χαρτόνι. 
Κουτιά, θήκες και παρόμοιες μορ 
φές από χαρτί ή χαρτόνι, που 
περιέχουν συλλογή ειδών αλληλο 
γραφίας 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

ex 4818 Χαρτί υγείας Κατασκευή από ύλες παραγωγής 
χαρτιού του κεφαλαίου 47

EL L 343/446 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 4819 Κουτιά, σάκοι, θύλακες, χωνιά και 
άλλες συσκευασίες από χαρτί, χαρ 
τόνι, χαρτοβάμβακα ή επίπεδες 
επιφάνειες από ίνες κυτταρίνης 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

ex 4820 Συσσωματωμένα φύλλα χαρτιού 
για επιστολές 

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

ex 4823 Άλλα χαρτιά, χαρτόνια, χαρτοβάμ 
βακας και επίπεδες επιφάνειες από 
ίνες κυτταρίνης, κομμένα σε καθο 
ρισμένα μεγέθη 

Κατασκευή από ύλες παραγωγής 
χαρτιού του κεφαλαίου 47 

ex κεφάλαιο 49 Προϊόντα των εκδοτικών οίκων, 
του τύπου ή άλλων βιομηχανιών 
που ασχολούνται με τις γραφικές 
τέχνες. Κείμενα χειρόγραφα ή 
δακτυλογραφημένα και σχέδια, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

4909 Ταχυδρομικά δελτάρια τυπωμένα ή 
εικονογραφημένα. Δελτάρια τυπω 
μένα με ευχές ή προσωπικά μηνύ 
ματα, έστω και εικονογραφημένα, 
με ή χωρίς φακέλους, διακοσμή 
σεις ή επικολλήσεις 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 4909 και 4911 

4910 Ημερολόγια κάθε είδους, τυπωμέ 
να, στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα μπλοκ ημερολογίων των οποίων 
αφαιρούνται τα φύλλα: 

- Ημερολόγια «διαρκείας» ή με 
μπλοκ που μπορούν να αντικα 
τασταθούν, τοποθετημένα σε 
βάσεις που δεν είναι από χαρτί 
ή χαρτόνι 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

—

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/447



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 4909 και 4911 

ex κεφάλαιο 50 Μετάξι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

Χτένισμα ή λανάρισμα απορριμ 
μάτων μεταξιού 

5004 έως 
ex 5006 

Νήματα από μετάξι και νήματα 
από απορρίμματα από μετάξι 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

— άλλες φυσικές ίνες, μη λανα 
ρισμένες ούτε χτενισμένες 
ούτε επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

5007 Υφάσματα από μετάξι ή από απορ 
ρίμματα από μετάξι: 

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί

EL L 343/448 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

5106 έως 5110 Νήματα από μαλλί ή τρίχες εκλε 
κτής ποιότητας ή χονδροειδείς ή 
από χοντρότριχες χαίτης 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

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

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση,

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/449



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 52 Βαμβάκι, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

5204 έως 5207 Νήματα από βαμβάκι Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

5208 έως 5212 Υφάσματα από βαμβάκι: 

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση,

EL L 343/450 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

5306 έως 5308 Νήματα από άλλες φυτικές υφα 
ντικές ίνες. Νήματα από χαρτί 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

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

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα 

— νήματα από γιούτα 

— φυσικές ίνες,

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/451



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

5401 έως 5406 Νήματα μονόινα και νήματα για 
ράψιμο από συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, συνεχείς 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

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

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες,

EL L 343/452 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

5501 έως 5507 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

Κατασκευή από χημικές ύλες ή 
υφαντικούς πολτούς 

5508 έως 5511 Νήματα και νήματα για ράψιμο 
από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, 
μη συνεχείς 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— ακατέργαστο μετάξι ή απορ 
ρίμματα μεταξιού, λαναρι 
σμένο ή χτενισμένο ή επεξερ 
γασμένο με άλλο τρόπο για 
την κλώση, 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

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

- Συνυφασμένα με νήματα από 
καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 )

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/453



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— χαρτί 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη 
υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγ 
κοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. 
Είδη σχοινοποιίας, εκτός από: 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

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

- Πιλήματα που γίνονται με βελο 
νάκι 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται: 

— συνεχή νήματα πολυπροπυλε 
νίου της κλάσης 5402,
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— ίνες μη συνεχείς πολυπροπυ 
λενίου 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 υπερβαί 
νει το 40 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— οι συνεχείς τεχνητές ή συνθε 
τικές ίνες από καζεΐνη, ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

5604 Νήματα και σχοινιά από καου 
τσούκ, επικαλυμμένα με υφαντικά. 
Υφαντικά νήματα, λουρίδες και 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, εμποτισμένα, επι 
χρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυ 
μένα με καουτσούκ ή πλαστική 
ύλη: 

- Νήματα και σχοινιά από καου 
τσούκ, επικαλυμμένα με υφαντι 
κά 

Κατασκευή από νήματα ή σχοινιά 
από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα 
με υφαντικά 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

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

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

—
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

5605 Μεταλλικές κλωστές και νήματα 
επιμεταλλωμένα, έστω και περιτυ 
λιγμένα με άλλα νήματα από υφα 
ντικές ίνες, που αποτελούνται από 
υφαντικά νήματα, λουρίδες ή 
παρόμοιες μορφές των κλάσεων 
5404 ή 5405, συνδυασμένα με 
μέταλλο με μορφή νημάτων, λου 
ρίδων ή σκόνης ή επικαλυμμένα με 
μέταλλο 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

5606 Νήματα περιτυλιγμένα με άλλα 
νήματα από υφαντικές ίνες, λουρί 
δες και παρόμοιες μορφές των 
κλάσεων 5404 ή 5405 περιτυλιγ 
μένα με νήματα από υφαντικές 
ίνες, άλλα από εκείνα της κλάσης 
5605 και άλλα από τα νήματα 
από χοντρότριχες χαίτης και 
ουράς μονόπλων ή βοοειδών περι 
τυλιγμένα με άλλα νήματα από 
υφαντικές ίνες. Νήματα σενίλλης 
(στα οποία περιλαμβάνονται τα 
νήματα από χνούδια σενίλλης). 
Νήματα με την ονομασία «αλυσιδί 
τσα» 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς ή 

— ύλες παραγωγής χαρτιού 

— 

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις 
δαπέδου από υφαντικές ύλες: 

- Από πιλήματα που γίνονται με 
βελονάκι 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

Ωστόσο μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται: 

— συνεχή νήματα πολυπροπυλε 
νίου της κλάσης 5402 

— ίνες πολυπροπυλενίου της 
κλάσης 5503 ή 5506 ή 

— δέσμες από ίνες συνεχείς 
πολυπροπυλενίου της κλάσης 
5501, 

εφόσον σε όλες τις περιπτώσεις 
τα απλά νήματα ή ίνες έχουν 
τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό 
την προϋπόθεση ότι η συνολική 
αξία τους δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 40 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

Το υφάσμα από γιούτα μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα

EL L 343/456 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Από άλλα πιλήματα Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, μη λαναρισμένες 
ούτε χτενισμένες ούτε επεξερ 
γασμένες με άλλο τρόπο για 
την κλώση, ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα από ίνες κοκοφοίνικα 
ή από γιούτα, 

— νήματα από ίνες συνθετικές ή 
τεχνητές συνεχείς, 

— φυσικές ίνες ή 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση 

Το ύφασμα από γιούτα μπορεί να 
χρησιμοποιείται ως υπόστρωμα 

ex κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φου 
ντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη 
επίστρωσης. Είδη ταινιοπλεκτικής. 
Κεντήματα, εκτός από: 

- Υφάσματα συνυφασμένα με 
νήματα από καουτσούκ 

Κατασκευή από απλά νήματα ( 7 ) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/457



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

5805 Είδη επίστρωσης υφασμένα με το 
χέρι (τύπου Γκομπλέν, Φλάνδρας, 
Ομπισόν, Μποβέ και παρόμοια) 
και είδη επίστρωσης κεντημένα με 
βελόνα (π.χ. ανεβατό, σταυροβελο 
νιά), έστω και έτοιμα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

5810 Κεντήματα σε τόπια, σε ταινίες ή 
σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

5901 Υφάσματα επιχρισμένα με κόλλα ή 
με αμυλώδεις ουσίες, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται για τη 
βιβλιοδεσία, χαρτοδεσία, κατα 
σκευή θηκών ή παρόμοιες χρήσεις. 
Υφάσματα για ιχνογράφηση ή δια 
φανή για το σχέδιο. Υφάσματα 
παρασκευασμένα για τη ζωγραφι 
κή. Υφάσματα που έχουν σκληρυν 
θεί με γομάρισμα και παρόμοια 
υφάσματα των τύπων που χρησι 
μοποιούνται για την πιλοποιία 

Κατασκευή από νήματα 

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 

Κατασκευή από νήματα 

- Άλλα Κατασκευή από χημικές ύλες ή 
υφαντικούς πολτούς

EL L 343/458 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

5903 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρι 
σμένα ή επικαλυμμένα με πλα 
στική ύλη ή με απανωτές στρώσεις 
από πλαστική ύλη, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 5902 

Κατασκευή από νήματα 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρα 
σκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύ 
σιμο, λεύκανση, επεξεργασία με 
τη μέθοδο του Nercer, κατεργα 
σία προς ξήρανση, «αφράτεμα», 
λείανση, επεξεργασία για την 
αποφυγή του «μαζέματος», τελεί 
ωμα διαρκείας, επεξεργασία με 
ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση 
σχισμών και αφαίρεση των κόμ 
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

5904 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι. 
Επενδύσεις δαπέδων που αποτε 
λούνται από επίχρισμα ή επικά 
λυμμα που εφαρμόζεται πάνω σε 
υπόθεμα από υφαντική ύλη, έστω 
και κομμένες 

Κατασκευή από νήματα ( 7 ) 

5905 Επενδύσεις τοίχων από υφαντικές 
ύλες: 

- Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επι 
καλυμμένες ή με απανωτές 
στρώσεις από καουτσούκ, πλα 
στικές ή άλλες ύλες 

Κατασκευή από νήματα 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/459



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμα 
σίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρι 
σμός, λεύκανση, μερσερισμός, 
θερμική σταθεροποίηση, χνούδια 
σμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και 
στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμπο 
τισμός, επιδιόρθωση σχισμών, 
κατεργασία για τον εντοπισμό 
υφαντικών λαθών), υπό την προϋ 
πόθεση ότι η αξία των χρησιμο 
ποιούμενων μη τυπωμένων υφα 
σμάτων δεν υπερβαίνει το 
47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

5906 Υφάσματα συνδυασμένα με καου 
τσούκ, άλλα από εκείνα της κλά 
σης 5902: 

- Πλεκτά Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

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

Κατασκευή από χημικές ύλες 

- Άλλα Κατασκευή από νήματα 

5907 Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επι 
χρισμένα ή επικαλυμμένα. Υφά 
σματα ζωγραφισμένα για σκηνικά 
θεάτρων, παραπετάσματα εργαστη 
ρίων ή για ανάλογες χρήσεις 

Κατασκευή από νήματα 

ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρα 
σκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύ 
σιμο, λεύκανση, επεξεργασία με 
τη μέθοδο του Nercer, κατεργα 
σία προς ξήρανση, «αφράτεμα», 
λείανση, επεξεργασία για την 
αποφυγή του «μαζέματος», τελεί 
ωμα διαρκείας, επεξεργασία με 
ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση 
σχισμών και αφαίρεση των κόμ 
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία των χρησιμοποιούμενων μη 
τυπωμένων υφασμάτων δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 47,5 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος

EL L 343/460 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

5908 Φιτίλια υφασμένα, πλεγμένα σε 
πλεξούδες ή πλεκτά, από υφαντι 
κές ύλες, για λάμπες, καμινέτα, 
αναπτήρες, κεριά ή παρόμοια. 
Αμίαντα φωτισμού και σωληνοειδή 
υφάσματα πλεκτά που χρησι 
μεύουν για την κατασκευή τους, 
έστω και εμποτισμένα: 

- Αμίαντα φωτισμού, εμποτισμένα Κατασκευή από σωληνοειδή υφά 
σματα πλεκτά 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

- Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης 
εκτός των εκ πιλήματος της 
κλάσης 5911 

Κατασκευή από νήματα ή απορ 
ρίμματα υφασμάτων ή ράκη της 
κλάσης 6310 

- Υφάσματα σε μορφή πιλημάτων 
ή μη, έστω και εμποτισμένα ή 
επιχρισμένα, των τύπων που 
χρησιμοποιούνται συνήθως στην 
κατασκευή χαρτιού ή σε άλλες 
τεχνικές χρήσεις, σωληνοειδή ή 
ατέρμονα, με απλούς ή πολλα 
πλούς στήμονες και/ή κρόκους 
ή υφασμένα κατά τρόπο επίπε 
δο, αλλά με πολλαπλούς στήμο 
νες και/ή κρόκους της κλάσης 
5911 

Κατασκευή από ( 7 ): 

- νήματα κοκοφοίνικα, 

- από τις ακόλουθες ίνες: 

- - νήματα από πολυτετραφθο 
ροαιθυλένιο ( 8 ), 

- - νήματα από πολυαμίδια, 
στριμμένα και επιχρισμένα, 
διαποτισμένα ή καλυμμένα 
με φαινολική ρητίνη, 

- - νήματα από συνθετικές υφα 
ντικές ίνες από αρωματικά 
πολυαμίδια λαμβανόμενα με 
πολυσυμπύκνωση μ-φαινυλε 
νοδιαμίνης και ισοφθαλικού 
οξέος, 

- - νήματα μονόινα από πολυτε 
τραφθοροαιθυλένιο ( 8 ), 

- - νήματα από συνθετικές υφα 
ντικές ίνες από πολυ(π-φαινυ 
λενοτερεφθαλαμίδιο), 

- - νήματα από ίνες από γυαλί, 
επικαλυμμένες με ρητίνη φαι 
νοπλάστη και περιτυλιγμένα 
με ακρυλικό νήμα ( 8 ),

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/461



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- - νήματα μονόινα συμπολυε 
στέρα που αποτελείται από 
έναν πολυστέρα, μια ρητίνη 
τερεφθαλικού οξέως, 1,4- 
κυκλοεξανοδιαιθανόλη και 
ισοφθαλικό οξύ, 

- - φυσικές ίνες, 

- - μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση, ή 

- - χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— νήματα κοκοφοίνικα, 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά: 

- Προερχόμενα από ραφή ή άλλη 
συναρμολόγηση δύο ή περισσό 
τερων τεμαχίων πλεκτών υφα 
σμάτων που έχουν προηγουμέ 
νως κοπεί ή παράγονται απευ 
θείας σε διάφορα σχήματα 

Κατασκευή από νήματα ( 7 ) ( 9 )

EL L 343/462 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

ex κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα 
ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά, 
εκτός από: 

Κατασκευή από νήματα ( 7 ) ( 9 ) 

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

Ενδύματα για γυναίκες, κορίτσια 
και βρέφη και άλλα συμπληρώ 
ματα ενδύματος για βρέφη, κεντη 
μένα 

Κατασκευή από νήματα ( 9 ) 

ή 

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

ex 6210 και 
ex 6216 

Αντιπυρικός εξοπλισμός από υφά 
σματα επικαλυμμένα με φύλλο 
πολυεστέρα επαργιλωμένου 

Κατασκευή από νήματα ( 9 ) 

ή 

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

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

- Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα 
φυσικού χρώματος ( 7 ) ( 9 ) 

ή 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/463



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα 
φυσικού χρώματος ( 7 ) ( 9 ) 

ή 

Κατασκευή που ακολουθείται από 
τύπωση συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προπαρα 
σκευής ή τελειώματος (π.χ. πλύ 
σιμο, λεύκανση, επεξεργασία με 
τη μέθοδο του Nercer, κατεργα 
σία προς ξήρανση, «αφράτεμα», 
λείανση, επεξεργασία για την 
αποφυγή του «μαζέματος», τελεί 
ωμα διαρκείας, επεξεργασία με 
ατμό, εμποτισμό, επιδιόρθωση 
σχισμών και αφαίρεση των κόμ 
βων), υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία των χρησιμοποι 
ούμενων μη τυπωμένων εμπορευ 
μάτων των κλάσεων 6213 και 
6214 δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 47,5 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

- Κεντημένα Κατασκευή από νήματα ( 9 ) 

ή 

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

- Αντιπυρικός εξοπλισμός από 
υφάσματα επικαλυμμένα με 
φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμέ 
νου 

Κατασκευή από νήματα ( 9 ) 

ή 

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

- Εσωτερικές επενδύσεις για περι 
λαίμια και μανικέτια, κομμένες 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

—

EL L 343/464 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή από νήματα ( 9 ) 

ex κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. 
Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύ 
ματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη 
και ράκη, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

6301 έως 6304 Κλινοσκεπάσματα, πανικά κρεβα 
τιού κ.λπ., κουρτίνες κ.λπ., και 
άλλα είδη επίπλωσης: 

- Από πιλήματα, από μη υφα 
σμένα υφάσματα 

Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

- Άλλα: 

- - Κεντημένα Κατασκευή από απλά νήματα 
φυσικού χρώματος ( 9 ) ( 10 ) 

ή 

Κατασκευή από μη κεντημένα 
υφάσματα (άλλα από τα πλεκτά), 
υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των χρησιμοποιούμενων μη 
κεντημένων υφασμάτων δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα 
φυσικού χρώματος ( 9 ) ( 10 ) 

6305 Σάκοι και σακίδια συσκευασίας Κατασκευή από ( 7 ): 

— φυσικές ίνες, 

— μη συνεχείς συνθετικές ή 
τεχνητές ίνες, μη λαναρισμέ 
νες ούτε χτενισμένες ούτε 
επεξεργασμένες με άλλο 
τρόπο για την κλώση ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

6306 Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημά 
των κ.λπ. και εξωτερικά προπετά 
σματα (τέντες). Σκηνές. Ιστία για 
βάρκες και άλλα σκάφη που 
κινούνται με πανιά, είδη για κατα 
σκήνωση:

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/465



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Από μη υφασμένα υφάσματα Κατασκευή από ( 7 ) ( 9 ): 

— φυσικές ίνες ή 

— χημικές ύλες ή υφαντικούς 
πολτούς 

— 

- Άλλα Κατασκευή από απλά νήματα 
φυσικού χρώματος ( 8 ) ( 9 ) 

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

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 40 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

6308 Σύνολα που αποτελούνται από 
τεμάχια υφασμάτων και νήματα, 
έστω και με εξαρτήματα, για την 
κατασκευή ταπήτων, ειδών επί 
στρωσης (ταπετσαρίες), κεντημέ 
νων τραπεζομάντιλων ή πετσετών 
ή παρόμοιων υφαντουργικών 
ειδών, σε συσκευασίες για τη λια 
νική πώληση 

Κάθε τεμάχιο του συνδυασμού 
πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα 
που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν 
συμπεριλαμβανόταν στον συνδυα 
σμό. Ωστόσο, μπορούν να ενσω 
ματώνονται και μη καταγόμενα 
είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαί 
νει το 15 % της τιμής εργοστα 
σίου του συνόλου 

ex κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα 
είδη. Μέρη των ειδών αυτών, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από τα 
συναρμολογημένα τμήματα που 
αποτελούνται από τα πάνω μέρη 
των υποδημάτων και είναι στερε 
ωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα ή 
σε άλλα κατώτερα μέρη της κλά 
σης 6406 

6406 Μέρη υποδημάτων (στα οποία 
περιλαμβάνονται τα πάνω τμήματα 
έστω και προσαρμοσμένα σε πέλ 
ματα άλλα από τα εξωτερικά πέλ 
ματα). Εσωτερικά κινητά πέλματα, 
υποφτέρνια και παρόμοια κινητά 
είδη. Γκέτες, περιβλήματα της κνή 
μης κάθε είδους και παρόμοια 
είδη και τα μέρη τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη 
αυτών, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL L 343/466 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

6505 Καπέλα και άλλα καλύμματα 
κεφαλής, πλεγμένα ή κατασκευα 
σμένα από δαντέλες, πίλημα ή 
άλλα υφαντουργικά προϊόντα, σε 
τεμάχια (αλλά όχι σε ταινίες), 
έστω και στολισμένα. Δίχτυα και 
φιλέδες για τα μαλλιά του κεφα 
λιού, από κάθε ύλη, έστω και στο 
λισμένα 

Κατασκευή από νήματα ή από 
υφαντικές ίνες ( 10 ) 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

6601 Ομπρέλες για τη βροχή και τον 
ήλιο (στις οποίες περιλαμβάνονται 
και οι ομπρέλες-ράβδοι για τη 
βροχή, οι ομπρέλες κήπου για 
τον ήλιο και παρόμοια είδη) 

Παρασκευή κατά την οποία η 
αξία όλων των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 50 % της τιμής εργοστα 
σίου του προϊόντος 

Κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργα 
σμένα και είδη από φτερά ή από 
πούπουλα. Τεχνητά άνθη. 
Τεχνουργήματα από τρίχες κεφα 
λής ανθρώπου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 6803 Τεχνουργήματα από φυσικό ή 
συσσωματωμένο σχιστόλιθο 

Κατασκευή από κατεργασμένο 
φυσικό σχιστόλιθο 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης 

ex 6814 Τεχνουργήματα από μαρμαρυγία, 
στα οποία περιλαμβάνονται και ο 
συσσωματωμένος ή ανασχηματι 
σμένος μαρμαρυγίας, έστω και 
πάνω σε υπόθεμα από χαρτί, χαρ 
τόνι ή άλλες ύλες 

Κατασκευή από κατεργασμένο 
μαρμαρυγία (συμπεριλαμβανομέ 
νου του συσσωματωμένου ή ανα 
σχηματισμένου μαρμαρυγία)

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/467



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από 
γυαλί, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 7003, 
ex 7004 και 
ex 7005 

Γυαλί με μη ανακλαστική στρώση Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7001 

7006 Γυαλί των κλάσεων 7003, 7004 ή 
7005, κυρτωμένο, με λοξοκομ 
μένα άκρα, χαραγμένο, διάτρητο, 
σμαλτωμένο ή αλλιώς κατεργασμέ 
νο, αλλά μη πλαισιωμένο ούτε 
συνδυασμένο με άλλες ύλες: 

- Πλάκες από γυαλί (υποστρώμα 
τα), επικαλυμμένες με στρώμα 
διηλεκτρικού μετάλλου, ημιαγώ 
γιμες σύμφωνα με τα πρότυπα 
του SEMII ( 11 ) 

Κατασκευή από μη επικαλυμμένο 
γυαλί (υποστρώματα) της κλάσης 
7006 

- Άλλα Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7001 

7007 Γυαλί ασφαλείας, που αποτελείται 
από γυαλιά σκληρυμένα με βαφή 
ή που σχηματίζονται από συγκολ 
λημένα φύλλα 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7001 

7008 Μονωτικές πλάκες από γυαλί με 
πολλαπλές επιφάνειες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7001 

7009 Καθρέφτες από γυαλί, έστω και με 
πλαίσιο, στους οποίους περιλαμ 
βάνονται και οι οπισθοσκοπικοί 
καθρέφτες 

Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7001

EL L 343/468 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

7010 Νταμιτζάνες, φιάλες, φιαλίδια, 
πλατύστομες φιάλες, δοχεία, 
σωληνοειδείς συσκευασίες, φύσιγ 
γες και άλλα δοχεία για τη μετα 
φορά ή τη συσκευασία, από γυαλί. 
Πλατύστομες φιάλες για κονσέρ 
βες, από γυαλί. Πώματα και 
λοιπά είδη πωματισμού, από γυα 
λί. 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ή 

Λάξευση τεχνουργημάτων από 
γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία των μη λαξευμέ 
νων τεχνουργημάτων δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

7013 Γυάλινα αντικείμενα, επιτραπέζια, 
μαγειρείου, καλλωπιστηρίου, γρα 
φείου, εσωτερικής διακόσμησης 
διαμερισμάτων ή παρόμοιων χρή 
σεων, άλλα από εκείνα των κλά 
σεων 7010 ή 7018 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ή 

Λάξευση τεχνουργημάτων από 
γυαλί, υπό την προϋπόθεση ότι 
η συνολική αξία των μη λαξευμέ 
νων τεχνουργημάτων δεν υπερ 
βαίνει το 50 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

ή 

Διακόσμηση με το χέρι (εκτός 
από τη μεταξογραφική τύπωση) 
αντικειμένων από γυαλί φυσού 
μενο με το χέρι, υπό την προϋ 
πόθεση ότι η συνολική αξία των 
χρησιμοποιούμενων γυάλινων 
αντικειμένων δεν υπερβαίνει το 
50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 7019 Αντικείμενα από ίνες από γυαλί 
(άλλα από νήματα) 

Κατασκευή από: 

— φιτίλια, νήματα με απανωτές 
στρώσεις (rovings), τεμαχι 
σμένα κλώσματα, μη χρωματι 
στά, ή 

— γυάλινο μαλλί 

— 

ex κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή καλλιέρ 
γειας, πολύτιμες και ημιπολύτιμες 
πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα 
μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργή 
ματα από τις ύλες αυτές. Απομι 
μήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα, 
εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/469



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 7101 Μαργαριτάρια φυσικά ή καλλιέρ 
γειας, ταιριασμένα, σε αρμαθιές 
προσωρινά για την ευκολία της 
μεταφοράς 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν υπερβαίνει το 50 % 
της τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ex 7102, 
ex 7103 και 
ex 7104 

Πέτρες πολύτιμες ή ημιπολύτιμες 
και πέτρες συνθετικές ή ανασχημα 
τισμένες, κατεργασμένες 

Κατασκευή από πολύτιμες ή ημι 
πολύτιμες πέτρες, ακατέργαστες 

7106, 7108 και 
7110 

Πολύτιμα μέταλλα: 

- Σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 7106, 7108 και 
7110 

ή 

Ηλεκτρολυτικός, θερμικός ή χημι 
κός διαχωρισμός πολυτίμων 
μετάλλων της κλάσης 7106, 
7108 ή 7110 

ή 

Κράματα πολυτίμων μετάλλων 
των κλάσεων 7106, 7108 ή 
7110 μεταξύ τους ή με βασικά 
μέταλλα 

- Σε μορφές ημικατεργασμένες ή 
σε σκόνη 

Κατασκευή από ακατέργαστα 
πολύτιμα μέταλλα 

ex 7107, 
ex 7109 και 
ex 7111 

Μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα 
μέταλλα, ημικατεργασμένα 

Κατασκευή από μέταλλα επιστρω 
μένα με πολύτιμα μέταλλα, ακα 
τέργαστα 

7116 Τεχνουργήματα από μαργαριτάρια 
φυσικά ή καλλιέργειας, από πολύ 
τιμες ή ημιπολύτιμες πέτρες, ή 
από πέτρες, συνθετικές ή ανασχη 
ματισμένες 

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

EL L 343/470 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ή 

Κατασκευή από τμήματα από 
κοινά μέταλλα, μη επιχρυσωμένα 
ούτε επαργυρωμένα ούτε επιπλα 
τινωμένα, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία όλων των υλών που 
χρησιμοποιούνται δεν υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 72 Σίδηρος και χάλυβας, εκτός από: Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

7207 Ημιτελή προϊόντα από σίδηρο ή 
από όχι σε κράμα χάλυβες 

Κατασκευή από ύλες των κλά 
σεων 7201, 7202, 7203, 
7204 ή 7205 

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

Κατασκευή από πλινθώματα ή 
άλλες πρωταρχικές μορφές της 
κλάσης 7206 

7217 Σύρματα από σίδηρο ή από όχι σε 
κράμα χάλυβες 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα 
της κλάσης 7207 

ex 7218, 7219 
έως 7222 

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊ 
όντα έλασης, ράβδοι, είδη με 
καθορισμένη μορφή από ανοξείδω 
τους χάλυβες 

Κατασκευή από πλινθώματα ή 
άλλες πρωταρχικές μορφές της 
κλάσης 7218 

7223 Σύρματα από ανοξείδωτους χάλυ 
βες 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα 
της κλάσης 7218 

ex 7224, 7225 
έως 7228 

Ημιτελή προϊόντα, πλατέα προϊ 
όντα έλασης, χοντρόσυρμα (fil 
machine) που έχει ελαθεί σε 
θερμή κατάσταση, από άλλα χαλυ 
βοκράματα. είδη με καθορισμένη 
μορφή από άλλα χαλυβοκράματα· 
ράβδοι κοίλες για γεωτρήσεις από 
χαλυβοκράματα ή από όχι σε 
κράμα χάλυβες 

Κατασκευή από χάλυβα σε πλιν 
θώματα ή άλλες πρωταρχικές 
μορφές των κλάσεων 7206, 
7218 ή 7224

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/471



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

7229 Σύρματα από άλλα χαλυβοκράμα 
τα 

Κατασκευή από ημιτελή προϊόντα 
της κλάσης 7224 

ex κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από σίδηρο ή 
χάλυβα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 7301 Πάσσαλοι πλατυσμένοι Κατασκευή από ύλες της κλάσης 
7206 

7302 Στοιχεία σιδηροδρομικών ή τρο 
χιοδρομικών γραμμών, από σίδηρο 
ή χάλυβα: σιδηροτροχιές, αντιτρο 
χιές και οδοντωτές τροχιές, κλει 
διά, καρδιές διασταυρώσεων, 
ράβδοι χειρισμού των κλειδιών 
και άλλα στοιχεία διασταύρωσης 
ή αλλαγής τροχιών, στρωτήρες, 
συνδετήρες, στηρίγματα, σφήνες, 
πλάκες στήριξης, πλάκες σύσφιγ 
ξης, 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 (εκτός από χυτοσίδηρο) ή 
χάλυβα 

Κατασκευή από ύλες των κλά 
σεων 7206, 7207, 7218 ή 7224 

ex 7307 Εξαρτήματα σωληνώσεων από ανο 
ξείδωτο χάλυβα (ISΟ αριθ. 
X5CrNiΜο 1712), αποτελούμενα 
από διάφορα μέρη 

Τόρνευση, διάτρηση, εσωτερική 
εξομάλυνση, κατασκευή σπειρω 
μάτων, αφαίρεση αιχμών και 
αμμοβολή σφυρήλατων ημικατερ 
γασμένων μετάλλων, υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνολική αξία 
των χρησιμοποιούμενων σφυρή 
λατων ημικατεργασμένων μετάλ 
λων δεν υπερβαίνει το 35 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

7308 Κατασκευές και μέρη κατασκευών 
(π.χ. γέφυρες και στοιχεία γεφυ 
ρών, υδροφραχτικές πόρτες, πύρ 
γοι, πυλώνες, στύλοι, σκελετοί, 
στέγες, πόρτες και παράθυρα και 
τα πλαίσιά τους, περβάζια και 
κατώφλια, φράγματα, κιγκλιδώμα 
τα), από σίδηρο ή χάλυβα, με 
εξαίρεση τις προκατασκευές της 
κλάσης 9406. Λαμαρίνες, ράβδοι, 
είδη με καθορισμένη μορφή, 
σωλήνες και παρόμοια, από 
σίδηρο ή χάλυβα, προετοιμασμένα 
για να χρησιμοποιηθούν σε κατα 
σκευές 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι 
μοποιούνται συγκολλημένα είδη 
με καθορισμένη μορφή της κλά 
σης 7301

EL L 343/472 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 7315 Αλυσίδες αντιολισθητικές Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 7315 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από 
χαλκό, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

7401 Θειούχα συμπήγματα χαλκού. 
Χαλκός κονίας (κατακρήμνιση 
του χαλκού) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

7402 Χαλκός μη καθαρισμένος. Άνοδοι 
από χαλκό για τον ηλεκτρολυτικό 
καθαρισμό 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα 
χαλκού σε ακατέργαστη μορφή: 

- Χαλκός καθαρισμένος Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

- Κράματα χαλκού και χαλκός 
καθαρισμένος που περιέχει 
άλλα στοιχεία 

Κατασκευή από καθαρισμένο χαλ 
κό, ακατέργαστο, ή από απορρίμ 
ματα και θραύσματα χαλκού 

7404 Απορρίμματα και θραύσματα χαλ 
κού 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/473



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

7405 Κράματα μητρικά χαλκού Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από 
νικέλιο, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

7501 έως 7503 Θειούχα συμπήγματα νικελίου, 
συντήγματα (sinters) οξειδίων του 
νικελίου και άλλα ενδιάμεσα προϊ 
όντα της μεταλλουργίας του νικε 
λίου. Νικέλιο σε ακατέργαστη 
μορφή. Απορρίμματα και θραύ 
σματα νικελίου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

EL L 343/474 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ή 

Κατασκευή με θερμική ή ηλε 
κτρολυτική επεξεργασία από 
αργίλιο όχι σε κράμα ή απορρίμ 
ματα και θραύσματα αργιλίου 

7602 Απορρίμματα και θραύσματα αργι 
λίου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 7616 Τεχνουργήματα από αργίλιο εκτός 
από μεταλλικά υφάσματα (συμπε 
ριλαμβανομένων των συνεχών ή 
ατερμόνων υφασμάτων), από πλέγ 
ματα και δικτυωτά από σύρματα 
αργιλίου, από πλάκες ή ταινίες 
αναπεπταμένες 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησι 
μοποιούνται μεταλλικά υφά 
σματα (περιλαμβανομένων 
των συνεχών ή ατερμόνων 
υφασμάτων), από πλέγματα 
και δικτυωτά από σύρματα 
αργιλίου, από πλάκες ή ται 
νίες αναπεπταμένες, και 

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

— 

Κεφάλαιο 77 Διατηρείται για ενδεχόμενη μελλο 
ντική χρήση στο Εναρμονισμένο 
Σύστημα 

ex κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από 
μόλυβδο, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή: 

- Μόλυβδος καθαρός Κατασκευή από «χελώνες» μολύ 
βδου ή «μεταχειρισμένο» μόλυβδο

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/475



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι 
μοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7802 

7802 Απορρίμματα και θραύσματα 
μολύβδου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα 
από ψευδάργυρο, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

7901 Ψευδάργυρος σε ακατέργαστη 
μορφή 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι 
μοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 7902 

7902 Απορρίμματα και θραύσματα ψευ 
δαργύρου 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα 
από κασσίτερο, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

—

EL L 343/476 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8001 Κασσίτερος σε ακατέργαστη μορ 
φή 

Παρασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι 
μοποιούνται απορρίμματα και 
θραύσματα της κλάσης 8002 

8002 και 8007 Απορρίμματα και θραύσματα κασ 
σίτερου. Άλλα τεχνουργήματα από 
κασσίτερο 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομε 
ταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουρ 
γήματα από τις ύλες αυτές: 

- Άλλα κοινά μέταλλα, σε κατερ 
γασμένη μορφή. Τεχνουργήματα 
από τις ύλες αυτές 

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

- Άλλα Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

8206 Εργαλεία, τουλάχιστον δύο, των 
κλάσεων 8202 μέχρι 8205, 
συσκευασμένα σε σύνολα για τη 
λιανική πώληση 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 8202 έως 8205. 
Ωστόσο, τα εργαλεία των κλά 
σεων 8202 έως 8205 μπορούν 
να ενσωματώνονται στο σύνολο, 
υπό την προϋπόθεση ότι η συνο 
λική αξία τους δεν υπερβαίνει το 
15 % της τιμής εργοστασίου του 
προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/477



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8207 Εργαλεία εναλλασσόμενα για 
εργαλεία χειρός, μηχανικά ή μη ή 
για μηχανές-εργαλεία (π.χ. για κοί 
λανση, αποτύπωση, σφράγιση, 
κατασκευή εσωτερικών και εξωτε 
ρικών σπειρωμάτων, διάτρηση, 
εσωτερική εξομάλυνση, άνοιγμα 
και διεύρυνση οπών, τόρνευση, 
βίδωμα), στα οποία περιλαμβάνο 
νται και οι συρματωτήρες (φιλιέ 
ρες) για τον εφελκυσμό ή τη διέ 
λαση (πέρασμα από συρματωτήρα 
με θερμοπίεση) των μετάλλων, 
καθώς και τα εργαλεία διάτρησης 
ή γεώτρησης 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

8208 Μαχαίρια και κοφτερές λεπίδες, 
για μηχανές ή μηχανικές συσκευές 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

ex 8211 Μαχαίρια (άλλα από εκείνα της 
κλάσης 8208) με λεπίδα κοφτερή 
ή πριονωτή, στα οποία περιλαμβά 
νονται και τα πτυσσόμενα μαχαί 
ρια, και οι λεπίδες τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται λεπίδες και λαβές μαχαι 
ριών από κοινά μέταλλα 

8214 Άλλα είδη μαχαιροποιίας (π.χ. 
κουρευτικές μηχανές, σχιστήρια, 
μεγάλα μαχαίρια, μαχαίρια κρεο 
πωλών ή κουζίνας και χαρτοκό 
πτες). Εργαλεία και συλλογές 
εργαλείων για την περιποίηση 
των χεριών ή των ποδιών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι 
λίμες για τα νύχια) 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Εντούτοις, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται λαβές από κοινά μέταλ 
λα

EL L 343/478 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

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 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Εντούτοις, μπορούν να χρησιμο 
ποιούνται λαβές από κοινά μέταλ 
λα 

ex κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από 
κοινά μέταλλα, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 8302 Άλλα προσαρτήματα, σιδερικά και 
παρόμοια είδη για κτίρια και 
μηχανισμοί αυτομάτου κλεισίμα 
τος για πόρτες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8302, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 20 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex 8306 Αγαλματίδια και άλλα είδη διακό 
σμησης, από κοινά μέταλλα 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται οι άλλες ύλες της κλάσης 
8306, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 30 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και μηχανικές 
επινοήσεις. Μέρη αυτών των μηχα 
νών ή συσκευών, εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/479



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 8401 Καύσιμα στοιχεία για πυρηνικούς 
αντιδραστήρες 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8402 Ατμολέβητες (συσκευές για την 
παραγωγή ατμού), άλλοι από 
τους λέβητες για την κεντρική 
θέρμανση που είναι κατασκευα 
σμένοι για την παραγωγή συγχρό 
νως θερμού νερού και ατμού σε 
χαμηλή πίεση. Λέβητες με την 
ονομασία «υπερθερμαινόμενου 
νερού» 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8403 και 
ex 8404 

Λέβητες για την κεντρική θέρμαν 
ση, άλλοι από εκείνους της κλά 
σης 8402, και βοηθητικές εγκατα 
στάσεις για τους λέβητες κεντρι 
κής θέρμανσης 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
των κλάσεων 8403 και 8404 

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

8406 Ατμοστρόβιλοι Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8407 Κινητήρες με παλινδρομικό ή περι 
στρεφόμενο έμβολο, στους οποί 
ους η ανάφλεξη γίνεται με ηλε 
κτρικούς σπινθήρες (κινητήρες 
εκρήξεως) 

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

8408 Εμβολοφόροι κινητήρες στους 
οποίους η ανάφλεξη γίνεται με 
συμπίεση (κινητήρας ντίζελ ή ημι 
ντίζελ) 

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

8409 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κυρίως για κινητήρες των κλάσεων 
8407 ή 8408 

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

EL L 343/480 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8411 Στρόβιλοι δι’ αντιδράσεως, 
συσκευές προώθησης διά στροβί 
λου και άλλοι στρόβιλοι δι’ αερί 
ου 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8412 Άλλοι κινητήρες και κινητήριες 
μηχανές 

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

ex 8413 Περιστρεφόμενες ογκομετρικές 
αντλίες 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8414 Βιομηχανικοί ανεμιστήρες και τα 
παρόμοια 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8415 Μηχανές και συσκευές κλιματι 
σμού που περιλαμβάνουν ανεμι 
στήρα με κινητήρα και διατάξεις 
για τη μεταβολή της θερμοκρα 
σίας και της υγρασίας, στις οποίες 
περιλαμβάνονται και εκείνες στις 
οποίες ο υγρομετρικός βαθμός 
δεν μπορεί να ρυθμιστεί χωριστά 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/481



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8418 Ψυγεία, καταψύκτες-διατηρητές 
και άλλο υλικό, μηχανές και 
συσκευές για την παραγωγή του 
ψύχους, με ηλεκτρικό ή άλλο εξο 
πλισμό. Αντλίες θερμότητας, άλλες 
από τις μηχανές και συσκευές κλι 
ματισμού της κλάσης 8415 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

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

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη 
καταγόμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατα 
γόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8419 Μηχανήματα για βιομηχανίες 
ξύλου, χαρτοπολτού, χαρτιού και 
χαρτονιού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της ίδιας κλά 
σης με το προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8420 Καλάνδρες και έλαστρα, άλλα από 
εκείνα για τα μέταλλα ή το γυαλί, 
και κύλινδροι για τα μηχανήματα 
αυτά 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της ίδιας κλά 
σης με το προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/482 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8423 Συσκευές και όργανα ζυγίσεως, 
στα οποία περιλαμβάνονται και οι 
πλάστιγγες και οι ζυγαριές για τον 
έλεγχο των προϊόντων που υφίστα 
νται επεξεργασία στα εργαστήρια, 
με εξαίρεση όμως τις ζυγαριές με 
ευαισθησία σε βάρος 5 cg ή λιγό 
τερο. Σταθμά για κάθε ζυγαριά 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8425 έως 8428 Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρ 
τωση και τη διακίνηση φορτίων 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8431 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8429 Μπουλντόζες, πλάγιες μπουλντό 
ζες (angledozers), ισοπεδωτήρες, 
αναμοχλευτήρες (αποξέστες δρό 
μων), μηχανικά φτυάρια, εκσκα 
φείς, φορτωτές και φορτωτές- 
φτυαριστές, συμπιεστές και οδο 
στρωτήρες, αυτοπροωθούμενα: 

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

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8431 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/483



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8430 Άλλες μηχανές και συσκευές για 
χωματισμό, ισοπέδωση, αναμό 
χλευση, εκσκαφή, συμπίεση, εξό 
ρυξη ή γεώτρηση, για ορυκτά ή 
μέταλλα. Πασαλομπήχτες και 
μηχανές εκρίζωσης πασάλων. 
Εκχιονιστήρες 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8431 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8431 Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για οδοστρωτήρες 

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

8439 Μηχανές και συσκευές για την 
παρασκευή του πολτού από ινώ 
δεις ύλες που περιέχουν κυτταρίνη 
ή για την κατασκευή ή την τελική 
επεξεργασία του χαρτιού ή του 
χαρτονιού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της ίδιας κλά 
σης με το προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8441 Άλλες μηχανές και συσκευές για 
την κατεργασία της χαρτόμαζας 
του χαρτιού ή του χαρτονιού, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και 
οι μηχανές κοπής κάθε τύπου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της ίδιας κλά 
σης με το προϊόν δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/484 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 8443 Εκτυπωτές, για μηχανές γραφείου 
(για παράδειγμα αυτόματες μηχα 
νές επεξεργασίας δεδομένων, 
μηχανές επεξεργασίας κειμένου) 

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

8444 έως 8447 Μηχανήματα των κλάσεων αυτών 
χρησιμοποιούμενα στην υφαντουρ 
γία 

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

ex 8448 Βοηθητικές μηχανές και συσκευές 
για τις μηχανές των κλάσεων 
8444 και 8445 

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

8452 Ραπτομηχανές, άλλες από εκείνες 
για το ράψιμο των φύλλων των 
βιβλίων της κλάσης 8440. Έπιπλα, 
βάσεις και καλύμματα ειδικά κατα 
σκευασμένα για ραπτομηχανές. 
Βελόνες για ραπτομηχανές: 

- Ραπτομηχανές που βελονίζουν 
αποκλειστικά στο σημείο της 
μασουρίστρας, στις οποίες η 
κεφαλή ζυγίζει το ανώτερο 
16 kg χωρίς κινητήρα ή 17 kg 
με κινητήρα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία των χρησιμοποιούμε 
νων υλών δεν πρέπει να υπερ 
βαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγόμενων 
υλών για τη συναρμολόγηση 
της κεφαλής (χωρίς κινητήρα) 
δεν πρέπει να υπερβαίνει την 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων καταγόμενων υλών, 
και 

— οι μηχανισμοί τάνυσης του 
νήματος, αγκιστροβελόνας 
και ζιγκ-ζαγκ είναι ήδη κατα 
γόμενα προϊόντα 

— 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/485



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 8456, 8457 
έως 8465 και 
ex 8466 

Εργαλειομηχανές και μηχανήματα, 
καθώς και τα εξαρτήματά τους, 
των κλάσεων 8456 έως 8466, 
εκτός από: 

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

ex 8456 και 
ex 8466 

- Μηχανές κοπής με έγχυση ύδα 
τος. 

- Μέρη και εξαρτήματα των μηχα 
νών κοπής με έγχυση ύδατος 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8469 έως 8472 Μηχανές και συσκευές γραφείου 
(π.χ. γραφομηχανές, υπολογιστικές 
μηχανές, μηχανές αυτόματης επε 
ξεργασίας δεδομένων, φωτοαντι 
γραφικές μηχανές, συρραπτικές 
μηχανές) 

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

8480 Πλαίσια χυτηρίου. Βάσεις για 
μήτρες. Μοντέλα για μήτρες. 
Μήτρες για μέταλλα (άλλες από 
τις μήτρες χελωνών), τα μεταλλικά 
καρβίδια, το γυαλί, τις ορυκτές 
ύλες, το καουτσούκ ή τις πλαστι 
κές ύλες 

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

8482 Ρουλεμάν με σφαιρίδια (μπίλιες), 
με κώνους, με κυλίνδρους ή με 
βελόνες 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/486 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8484 Μεταλλοπλαστικές συναρμογές 
(φλάντζες). Συλλογές ή συνδυα 
σμοί συναρμογών διαφόρων συν 
θέσεων που παρουσιάζονται σε 
σακουλάκια, φακέλους ή μηχανι 
κές στεγανοποιητικές συναρμογές 

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

ex 8486 - Εργαλειομηχανές για την κατερ 
γασία κάθε είδους υλικού με 
αφαίρεση με λέιζερ (laser) ή 
άλλη δέσμη φωτός ή φωτονίων, 
με υπερήχους, με ηλεκτροδιά 
βρωση, με ηλεκτροχημικές μεθό 
δους, με δέσμες ηλεκτρονίων, με 
ιοντικές δέσμες ή με εκτόξευση 
πλάσματος και τα εξαρτήματα 
και τα παρελκόμενά τους 

- Εργαλειομηχανές (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι πρέσες) 
για την κατεργασία μετάλλων 
με κάμψη, δίπλωση, ίσιωμα, 
πλάνισμα, τα εξαρτήματά και 
τα παρελκόμενά τους 

- Εργαλειομηχανές για την κατερ 
γασία πέτρας, κεραμικών, σκυ 
ροδέματος, αμιαντοτσιμέντου ή 
παρόμοιων ορυκτών υλών ή για 
την κατεργασία σε ψυχρή κατά 
σταση γυαλιού, τα εξαρτήματά 
και τα παρελκόμενά τους 

- Όργανα και συσκευές χάραξης 
που αποτελούν συσκευές δημι 
ουργίας προτύπων για την 
παραγωγή μασκών συσκευές 
δημιουργίας προτύπων για την 
παραγωγή μασκών ή δικτύων 
από υποστρώματα επικαλυμμένα 
με φωτοευαίσθητη ρητίνη· Τα 
μέρη και εξαρτήματά τους 

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

- Μήτρες, για χύτευση με έγχυση 
ή συμπίεση 

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

- Μηχανές και συσκευές για την 
ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση και τη διακίνηση 
φορτίων 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8431 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/487



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8487 Μέρη μηχανών ή συσκευών, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού στο παρόν κεφά 
λαιο και δεν έχουν ηλεκτρικές 
συνδέσεις, μέρη με ηλεκτρική 
μόνωση, διατάξεις πηνίων, επαφές, 
ούτε άλλα ηλεκτρικά χαρακτηρι 
στικά 

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

ex κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλε 
κτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου, 
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγω 
γής εικόνων και ήχου για την 
τηλεόραση και μέρη και εξαρτή 
ματα των συσκευών αυτών, εκτός 
από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8501 Ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεν 
νήτριες, με εξαίρεση τα συγκροτή 
ματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύ 
ματος 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8503 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8502 Συγκροτήματα παραγωγής ηλε 
κτρικού ρεύματος και μετατροπείς 
στρεφόμενοι ηλεκτρικοί 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών των κλάσεων 
8501 και 8503 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/488 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 8504 Μηχανές παροχής ενέργειας του 
είδους που χρησιμοποιείται και 
στις αυτόματες μηχανές επεξεργα 
σίας δεδομένων 

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

ex 8517 Άλλες συσκευές για τη μετάδοση 
ή τη λήψη της φωνής, εικόνων ή 
άλλων δεδομένων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται οι συσκευές για 
την επικοινωνία σε καλωδιακό ή 
ασύρματο δίκτυο (τοπικό δίκτυο 
ή δίκτυο ευρείας περιοχής), άλλες 
από τις συσκευές εκπομπής ή 
λήψης των κλάσεων 8443, 
8525, 8527 ή 8528· 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8518 Μικρόφωνα και τα υποστηρίγματά 
τους. Μεγάφωνα, έστω και προ 
σαρμοσμένα σε πλαίσια. Ηλεκτρι 
κοί ενισχυτές ακουστικής συχνότη 
τας. Ηλεκτρικές συσκευές για την 
ενίσχυση του ήχου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8519 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγω 
γής ήχου 

Συσκευές περιστροφής δίσκων, 
ηλεκτρόφωνα, αναγνώστες κασε 
τών και άλλες συσκευές αναπαρα 
γωγής ήχου, χωρίς ενσωματωμένη 
διάταξη εγγραφής ήχου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/489



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8520 Μαγνητόφωνα και άλλες συσκευές 
εγγραφής ήχου, έστω και με ενσω 
ματωμένη διάταξη αναπαραγωγής 
ήχου 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8521 Συσκευές εγγραφής ή αναπαραγω 
γής βιντεοφωνικές, έστω και με 
ενσωματωμένο δέκτη βιντεοφωνι 
κών σημάτων 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8522 Μέρη και πρόσθετα εξαρτήματα 
κατάλληλα για χρήση αποκλει 
στικά ή κυρίως με τις συσκευές 
των κλάσεων 8519 ή 8521 

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

8523 Δίσκοι, ταινίες, μη διαγραφόμενες 
διατάξεις αποθήκευσης στερεάς 
κατάστασης με ημιαγωγό, «έξυπνες 
κάρτες» (smart cards) και άλλα 
υποθέματα για την εγγραφή ήχου 
ή για ανάλογες εγγραφές, έστω και 
εγγεγραμμένα, στα οποία περιλαμ 
βάνονται και οι μήτρες και τα 
γαλβανισμένα εκμαγεία για την 
κατασκευή των δίσκων, άλλα από 
τα προϊόντα του κεφαλαίου 37. 

- Μη εγγεγραμμένοι δίσκοι, ται 
νίες, μη διαγραφόμενες διατά 
ξεις αποθήκευσης στερεάς κατά 
στασης με ημιαγωγό και άλλα 
μέσα για την εγγραφή ήχου ή 
για ανάλογες εγγραφές, με εξαί 
ρεση τα προϊόντα του κεφα 
λαίου 37 

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

EL L 343/490 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Εγγεγραμμένοι δίσκοι, ταινίες, 
μη διαγραφόμενες διατάξεις 
αποθήκευσης στερεάς κατάστα 
σης με ημιαγωγό και άλλα 
μέσα για την εγγραφή ήχου ή 
για ανάλογες εγγραφές, με εξαί 
ρεση τα προϊόντα του κεφα 
λαίου 37 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8523 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Μήτρες και εκμαγεία για την 
κατασκευή 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 εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Κάρτες ενεργοποίησης εκ του 
σύνεγγυς και «έξυπνες κάρτες» 
με δύο ή περισσότερα ηλεκτρο 
νικά ολοκληρωμένα κυκλώματα 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- «Έξυπνες κάρτες» με ένα ηλε 
κτρονικό ολοκληρωμένο κύκλω 
μα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών των κλάσεων 
8541 και 8542 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

ή 

Η εργασία της διάχυσης, κατά 
την οποία σχηματίζονται ολοκλη 
ρωμένα κυκλώματα σε υπό 
στρωμα ημιαγωγού, με την επιλε 
κτική εισαγωγή κατάλληλης πρό 
σμιξης (νοθευτή) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/491



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιο 
φωνία ή την τηλεόραση, έστω και 
με ενσωματωμένη συσκευή λήψης 
ή συσκευή εγγραφής ή αναπαρα 
γωγής ήχου. Συσκευές λήψης 
εικόνων για την τηλεόραση, 
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
και βιντεοκάμερες 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8526 Συσκευές ραδιοανίχνευσης και 
ραδιοβόλισης (ραντάρ), συσκευές 
ραδιοναυσιπλοΐας και συσκευές 
ραδιοτηλεχειρισμού 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8528 Οθόνες απεικόνισης και συσκευές 
προβολής, που δεν ενσωματώνουν 
δέκτες τηλεόρασης. Δέκτες τηλεό 
ρασης με ενσωματωμένη ή μη 
συσκευή λήψης για τη ραδιοφωνία 
ή συσκευή εγγραφής ή αναπαρα 
γωγής ήχου ή εικόνας 

—

EL L 343/492 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Οθόνες απεικόνισης και 
συσκευές προβολής, που δεν 
ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρα 
σης και δεν χρησιμοποιούνται 
κυρίως σε αυτόματα συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων της 
κλάσης 8471 

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

- Άλλες οθόνες απεικόνισης και 
συσκευές προβολής, που δεν 
ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρα 
σης· Δέκτες τηλεόρασης με 
ενσωματωμένη ή μη συσκευή 
λήψης για τη ραδιοφωνία ή 
συσκευή εγγραφής ή αναπαρα 
γωγής ήχου ή εικόνας· 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

- Που αναγνωρίζονται ότι προορί 
ζονται αποκλειστικά ή κύρια για 
τις συσκευές εγγραφής ή αναπα 
ραγωγής βιντεοφωνικές 

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

- Κατάλληλες για αποκλειστική ή 
κύρια χρήση με οθόνες απεικό 
νισης και συσκευές προβολής, 
που δεν ενσωματώνουν δέκτες 
τηλεόρασης ή του τύπου που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά ή 
κυρίως σε σύστημα αυτόματης 
επεξεργασίας δεδομένων της 
κλάσης 8471 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 40 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/493



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8535 Συσκευές και διατάξεις για τη δια 
κοπή, κατανομή, προστασία, δια 
κλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση 
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για 
τάση που υπερβαίνει τα 1000 
Volt 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8538 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8536 Συσκευές και διατάξεις για τη δια 
κοπή, κατανομή, προστασία, δια 
κλάδωση, συναρμογή ή σύνδεση 
των ηλεκτρικών κυκλωμάτων, για 
τάση που δεν υπερβαίνει τα 
1000 Volt. Σύνδεσμοι για οπτικές 
ίνες, δέσμες ή καλώδια οπτικών 
ινών 

- Συσκευές και διατάξεις για τη 
διακοπή, κατανομή, προστασία, 
διακλάδωση, συναρμογή ή σύν 
δεση των ηλεκτρικών κυκλωμά 
των, για τάση που δεν υπερβαί 
νει τα 1000 Volt 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8538 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/494 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Σύνδεσμοι για οπτικές ίνες, 
δέσμες ή καλώδια οπτικών 
ινών 

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

- - Από κεραμικό Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

- - Από χαλκό Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνη του 
προϊόντος, και 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων υλών 
δεν υπερβαίνει το 50 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

8537 Πίνακες, πλαίσια, κονσόλες, ανα 
λόγια, κιβώτια (στα οποία περι 
λαμβάνονται και τα ερμάρια για 
αριθμητικούς χειρισμούς) και 
άλλες βάσεις που φέρουν πολλές 
συσκευές των κλάσεων 8535 ή 
8536, για τον έλεγχο ή τη δια 
νομή του ρεύματος, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που 
φέρουν ενσωματωμένα όργανα ή 
συσκευές του κεφαλαίου 90, 
καθώς επίσης και συσκευές ψηφια 
κού ελέγχου εκτός από τις 
συσκευές μεταγωγής της κλάσης 
8517 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
8538 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8541 Δίοδοι, κρυσταλλολυχνίες και 
παρόμοιες διατάξεις με ημιαγωγό, 
εκτός από τις πλάκες που δεν 
έχουν κοπεί ακόμη σε τσιπ 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/495



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8542 Ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα 
κυκλώματα: 

- Ολοκληρωμένα μονολιθικά 
κυκλώματα 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών των κλάσεων 
8541 και 8542 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Ή 

Η εργασία της διάχυσης, κατά 
την οποία σχηματίζονται ολοκλη 
ρωμένα κυκλώματα σε υπό 
στρωμα ημιαγωγού, με την επιλε 
κτική εισαγωγή κατάλληλης πρό 
σμιξης (νοθευτή) 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Πολυπλινθιακά κυκλώματα που 
αποτελούν μέρη μηχανών ή 
συσκευών που δεν κατονομάζο 
νται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού στο παρόν κεφάλαιο 

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

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών των κλάσεων 
8541 και 8542 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/496 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8544 Σύρματα, καλώδια (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα ομοαξο 
νικά καλώδια) και άλλοι αγωγοί 
με ηλεκτρική μόνωση (έστω και 
βερνικωμένα ή ανοδικώς οξειδωμέ 
να), εφοδιασμένα ή όχι με τεμάχια 
σύνδεσης. Καλώδια από οπτικές 
ίνες, που αποτελούνται από ίνες 
επενδυμένες καθεμία χωριστά, 
έστω και αν φέρουν ηλεκτρικούς 
αγωγούς ή είναι εφοδιασμένα με 
τεμάχια σύνδεσης 

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

8545 Ηλεκτρόδια από άνθρακα, ψήκτρες 
από άνθρακα, άνθρακες για λαμ 
πτήρες 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 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8546 Μονωτήρες από κάθε ύλη για ηλε 
κτρική χρήση 

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

8547 Τεμάχια μονωτικά, που αποτελού 
νται στο σύνολό τους από μονω 
τικές ύλες ή που περιλαμβάνουν 
απλά μεταλλικά τεμάχια συναρμο 
λόγησης (π.χ. κοχλιωτές υποδοχές) 
συναρμολογημένα στη μάζα, για 
μηχανές, συσκευές ή ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, άλλα από τους 
μονωτήρες της κλάσης 8546. 
Μονωτικοί σωλήνες και τα συνδε 
τικά τεμάχιά τους, από κοινά 
μέταλλα, που έχουν μονωθεί εσω 
τερικά 

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

8548 Απορρίμματα και υπολείμματα 
στηλών, συστοιχιών στηλών και 
ηλεκτρικών συσσωρευτών. Χρησι 
μοποιημένες στήλες και συστοιχίες 
στηλών και χρησιμοποιημένοι ηλε 
κτρικοί συσσωρευτές. Ηλεκτρικά 
μέρη μηχανών ή συσκευών που 
δεν κατονομάζονται ή περιλαμβά 
νονται αλλού στο παρόν κεφάλαιο

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/497



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Ηλεκτρονικές μικροσυναρμολο 
γήσεις 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών των κλάσεων 
8541 και 8542 δεν πρέπει 
να υπερβαίνει το 10 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

ex κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηρο 
δρομικές ή τροχιοδρομικές γραμ 
μές και τα μέρη τους. Εξαρτήματα 
και τεμάχια στερέωσης σιδηροδρο 
μικών ή τροχιοδρομικών γραμμών 
και τα μέρη τους. Μηχανικές 
συσκευές (στις οποίες περιλαμβά 
νονται 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 εργοστασίου 
του προϊόντος 

8608 Εξαρτήματα και τεμάχια στερέω 
σης σιδηροδρομικών ή τροχιοδρο 
μικών γραμμών. Μηχανικές 
συσκευές (στις οποίες περιλαμβά 
νονται και οι ηλεκτρομηχανικές) 
σηματοδότησης, ασφαλείας, ελέγ 
χου ή χειρισμού για σιδηροδρομι 
κές ή παρόμοιες γραμμές, οδικές ή 
ποτάμιες, χώρους ή πάρκα στάθ 
μευσης, λιμενικές εγκαταστάσεις 
ή αεροδρόμια. Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 87 Οχήματα εκτός από το σιδηροδρο 
μικό ή τροχιοδρομικό τροχαίο υλι 
κό, και μέρη και εξαρτήματα 
αυτών, εκτός από: 

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

EL L 343/498 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διά 
ταξη ανύψωσης των τύπων που 
χρησιμοποιούνται μέσα στα εργο 
στάσια, αποθήκες, λιμάνια ή αερο 
δρόμια, για τη μεταφορά των 
εμπορευμάτων σε μικρές αποστά 
σεις. Οχήματα, ελκυστήρες των 
τύπων που χρησιμοποιούνται 
στους σιδηροδρομικούς σταθμούς. 
Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8710 Άρματα και θωρακισμένα αυτοκί 
νητα μάχης, με ή χωρίς τον οπλι 
σμό τους. Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και τα μοτοποδήλα 
τα) και ποδήλατα με βοηθητικό 
κινητήρα, με ή χωρίς πλάγιο 
καλάθι (side-car). Πλάγια κιβώτια: 

- Με παλινδρομικό εμβολοφόρο 
κινητήρα, με κυλινδρισμό: 

- - Που δεν υπερβαίνει τα 
50 cm 3 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 20 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/499



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- - Που υπερβαίνει τα 50 cm 3 Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex 8712 Δίτροχα ποδήλατα χωρίς ρουλεμάν 
με μπίλιες 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της κλάσης 8714 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

8715 Αμαξάκια για τη μεταφορά παι 
διών (λαντό-πουσέτες) και παρό 
μοια οχήματα και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/500 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

8716 Ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλ 
κούμενα για κάθε είδους οχήματα. 
Άλλα μη αυτοκινούμενα οχήματα. 
Τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 88 Αερόπλοια ή διαστημόπλοια και 
τα μέρη τους, εκτός από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

ex 8804 Στροφόπτωτα (rοtοchutes) Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
8804 

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

8805 Συσκευές και διατάξεις για την 
εκτόξευση των οχημάτων αέρος. 
Συσκευές και διατάξεις για την 
προσγείωση των οχημάτων αέρος 
και παρόμοιες συσκευές και διατά 
ξεις. Συσκευές εδάφους για την 
εκπαίδευση στην πτήση. Τα μέρη 
τους 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, δεν μπορούν να χρησι 
μοποιούνται κύτη της κλάσης 
8906 

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

ex κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, 
φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 
μέτρησης, ελέγχου ή ακριβείας. 
Όργανα και συσκευές ιατροχει 
ρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα 
αυτών των οργάνων ή συσκευών, 
εκτός από: 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/501



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

9001 Οπτικές ίνες και δέσμες οπτικών 
ινών. Καλώδια από οπτικές ίνες 
άλλα από εκείνα της κλάσης 
8544. Ύλες πόλωσης σε φύλλα 
ή πλάκες. Φακοί (στους οποίους 
περιλαμβάνονται και οι φακοί επα 
φής), πρίσματα, καθρέπτες και 
άλλα στοιχεία οπτικής από κάθε 
ύλη, μη συναρμολογημένα, άλλα 
από εκείνα από γυαλί που δεν 
είναι οπτικά κατεργασμένο 

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

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

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

9004 Ματογυάλια (διορθωτικά, προστα 
τευτικά ή άλλα) και παρόμοια είδη 

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

ex 9005 Διόπτρες με δύο οπτικά πεδία, 
διόπτρες με ένα οπτικό πεδίο, 
τηλεσκόπια οπτικά, και οι βάσεις 
τους, εκτός από διοπτρικά αστρο 
νομικά τηλεσκόπια και τις βάσεις 
τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

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

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη 
καταγόμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατα 
γόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/502 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 9006 Φωτογραφικές μηχανές (εκτός από 
τις κινηματογραφικές). Συσκευές 
και διατάξεις, στις οποίες περιλαμ 
βάνονται και οι λαμπτήρες και 
σωλήνες, για την παραγωγή 
αστραπιαίου φωτός (φλας) κατά 
τη φωτογράφιση εκτός από τους 
λαμπτήρες και σωλήνες που λει 
τουργούν με ηλεκτρική ανάφλεξη 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

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

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη 
καταγόμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατα 
γόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9007 Κινηματογραφικές μηχανές λήψης 
και προβολής, έστω και με ενσω 
ματωμένες συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής ήχου 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

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

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη 
καταγόμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατα 
γόμενων υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

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

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/503



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

— κατά την οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη 
καταγόμενων υλών δεν πρέπει 
να υπερβαίνει την αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων κατα 
γόμενων υλών 

ex 9014 Άλλα όργανα και συσκευές ναυσι 
πλοΐας 

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

9015 Όργανα και συσκευές γεωδαισίας, 
τοπογραφίας, χωρομετρίας, χωρο 
στάθμισης, εικονομετρίας, υδρο 
γραφίας, ωκεανογραφίας, υδρολο 
γίας, μετεωρολογίας ή γεωφυσικής 
(συμπεριλαμβανομένης της φωτο 
γραμμετρίας), με εξαίρεση τις 
πυξίδες. Τηλέμετρα 

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

9016 Ζυγοί ευαίσθητοι σε βάρος 5 cg ή 
λιγότερο, με ή χωρίς σταθμά 

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

9017 Όργανα σχεδίασης, χάραξης ή 
υπολογισμού (π.χ. μηχανές σχεδία 
σης, παντογράφοι, μοιρογνωμόνια, 
θήκες μαθηματικών εργαλείων, 
λογαριθμικοί κανόνες και κύκλοι). 
Όργανα μέτρησης του μήκους, για 
χρήση με το χέρι (π.χ. μέτρα, 
μικρόμετρα, μετρητές (πόδια) με 
αυλακώσεις και μετρητές πάχους), 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο 
παρόν κεφάλαιο 

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

9018 Όργανα και συσκευές για την 
ιατρική, τη χειρουργική, την οδον 
τιατρική ή την κτηνιατρική, στα 
οποία περιλαμβάνονται και οι 
συσκευές σπινθηρογραφήματος 
και άλλες συσκευές ηλεκτροθερα 
πείας, καθώς και οι συσκευές για 
διάφορες οπτικές δοκιμασίες: 

- Οδοντιατρικά καθίσματα με 
ενσωματωμένες οδοντιατρικές 
συσκευές 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, συμπεριλαμβανομέ 
νων άλλων υλών της κλάσης 
9018 

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

EL L 343/504 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

- Άλλα Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9019 Συσκευές μηχανοθεραπείας. 
Συσκευές μάλαξης (μασάζ). 
Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές 
οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπεί 
ας, ταυτόχρονης χορήγησης οξυ 
γόνου και φαρμάκων, αναπνευστι 
κές συσκευές για την τεχνητή ανα 
πνοή και άλλες συσκευές για ανα 
πνευστική θεραπεία 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9020 Άλλες αναπνευστικές συσκευές και 
προσωπίδες κατά των αερίων, με 
εξαίρεση τις προστατευτικές προ 
σωπίδες που δεν φέρουν μηχανι 
σμό και κινητό στοιχείο φιλτραρί 
σματος 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 25 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9024 Μηχανές και συσκευές για δοκιμές 
σκληρότητας, εφελκυσμού, 
συμπίεσης, ελαστικότητας ή 
άλλων μηχανικών ιδιοτήτων των 
υλικών (π.χ. μετάλλων, ξύλου, 
υφαντικών υλών, χαρτιού, πλαστι 
κών υλών) 

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

9025 Πυκνόμετρα, αραιόμετρα κάθε 
είδους και παρόμοια όργανα που 
επιπλέουν, θερμόμετρα, πυρόμε 
τρα, βαρόμετρα, υγρόμετρα και 
ψυχρόμετρα, που καταγράφουν ή 
όχι τα αποτελέσματα της μέτρη 
σης, έστω και συνδυασμένα μεταξύ 
τους 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/505



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

9026 Όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή τον έλεγχο της παρο 
χής, της στάθμης, της πίεσης ή 
των άλλων μεταβλητών χαρακτηρι 
στικών των υγρών ή των αερίων 
(π.χ. μετρητές παροχής, δείκτες 
στάθμης, μανόμετρα, μετρητές 
θερμότητας), με εξαίρεση τα 
όργανα και συσκευές των κλάσεων 
9014, 9015, 9028 ή 9032 

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

9027 Όργανα και συσκευές για αναλύ 
σεις φυσικές ή χημικές (π.χ. πολω 
σίμετρα, διαθλασίμετρα, φασματό 
μετρα, αναλυτές αερίων ή καπνών). 
Όργανα και συσκευές για δοκιμές 
του ιξώδους, του πορώδους, της 
διαστολής, της επιφανειακής 
τάσης ή παρόμοια για μετρήσεις 
θερμίδων, ακουστικής ή έντασης 
φωτός (στα οποία περιλαμβάνονται 
και οι μετρητές του χρόνου της 
στάσης για φωτογράφηση). Μικρο 
τόμοι 

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

9028 Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλε 
κτρισμού, στους οποίους περιλαμ 
βάνονται και οι μετρητές για τη 
μέτρηση άλλων μετρητών: 

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

- Άλλα Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/506 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

9029 Άλλοι μετρητές (π.χ. μετρητές 
στροφών, μετρητές παραγωγής, 
ταξίμετρα, μετρητές της απόστα 
σης που έχει διανυθεί, βηματόμε 
τρα). Συσκευές ένδειξης της ταχύ 
τητας και ταχύμετρα, άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 9014 ή 
9015. Στροβοσκόπια 

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

9030 Παλμογράφοι, αναλυτές φάσματος 
και άλλα όργανα και συσκευές για 
τη μέτρηση ή τον έλεγχο των ηλε 
κτρικών μεγεθών, εκτός των 
μετρητών της κλάσης 9028. 
Όργανα και συσκευές για τη 
μέτρηση ή ανίχνευση των ακτινο 
βολιών άλφα, βήτα, γάμα, X, 
κοσμικών ή άλλων ακτινοβολιών 
ιονισμού 

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

9031 Όργανα, συσκευές και μηχανή 
ματα μέτρησης ή ελέγχου, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ 
βάνονται αλλού στο παρόν κεφά 
λαιο. Προβολείς πλάγιας όψης 
(προφίλ) 

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

9032 Όργανα και συσκευές για την 
αυτόματη ρύθμιση ή τον αυτό 
ματο έλεγχο 

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

9033 Μέρη και εξαρτήματα που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβά 
νονται 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 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

ex κεφάλαιο 91 Ωρολογοποιία, εκτός από: Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 40 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/507



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

9105 Άλλα ρολόγια. Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9109 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας, πλή 
ρεις και συναρμολογημένοι, άλλοι 
από εκείνους για ρολόγια τσέπης 
ή χειρός 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων μη καταγομένων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαί 
νει την αξία όλων των χρησι 
μοποιούμενων καταγομένων 
υλών 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9110 Μηχανισμοί ωρολογοποιίας πλή 
ρεις, μη συναρμολογημένοι ή 
μερικώς συναρμολογημένοι (σετ 
μηχανισμών). Μη πλήρεις ωρολο 
γιακοί μηχανισμοί, συναρμολογη 
μένοι. Ημιτελείς μηχανισμοί ωρο 
λογοποιίας 

Κατασκευή κατά την οποία: 

— η αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το 40 % της τιμής 
εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

— εντός του παραπάνω ορίου, η 
αξία όλων των χρησιμοποι 
ούμενων υλών της κλάσης 
9114 δεν πρέπει να υπερβαί 
νει το 10 % της τιμής εργο 
στασίου του προϊόντος 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9111 Κάσες (κελύφη) για ρολόγια τσέ 
πης ή χειρός και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος

EL L 343/508 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

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

9112 Πλαίσια και θαλαμίσκοι ωρολογια 
κών συσκευών του παρόντος 
κεφαλαίου και τα μέρη τους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 30 % της τιμής εργοστασίου 
του προϊόντος 

9113 Βραχιόλια (μπρασελέ) ρολογιών 
και τα μέρη τους: 

- Από κοινά μέταλλα, έστω και 
επιχρυσωμένα ή επαργυρωμένα, 
ή από μέταλλα επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα 

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

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

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρ 
τήματα των οργάνων αυτών 

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

Κεφάλαιο 93 Όπλα, πυρομαχικά. Τα μέρη και 
εξαρτήματά τους 

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

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/509



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex κεφάλαιο 94 Έπιπλα. Είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια. Συσκευές φωτισμού 
που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες- 
ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, φωτει 
νές ενδεικτικές πινακίδες και παρό 
μοια είδη. Προκατασκευές, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

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

ex 9401 και 
ex 9403 

Έπιπλα από κοινά μέταλλα, που 
περιλαμβάνουν μη παραγεμισμένα 
τμήματα βαμβακερού υφάσματος 
μέγιστου βάρους το πολύ 300 g/ 
m 2 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ή 

Κατασκευή από βαμβακερό ύφα 
σμα ήδη σχηματοποιημένο και 
έτοιμο για χρήση σε έπιπλα των 
κλάσεων 9401 ή 9403, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

— η αξία του υφάσματος δεν 
υπερβαίνει το 25 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊ 
όντος, και 

— όλες οι άλλες χρησιμοποι 
ούμενες ύλες είναι ήδη κατα 
γωγής και υπάγονται σε 
κλάση άλλη από την 9401 ή 
την 9403 

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

9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και οι προβολείς) 
και τα μέρη τους, που δεν κατο 
νομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά 
σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινα 
κίδες και παρόμοια είδη, που δια 
θέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και 
τα μέρη τους που δεν κατονομά 
ζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

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

9406 Προκατασκευές Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το 50 % της τιμής 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 οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν

EL L 343/510 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2015



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

ex 9503 - Άλλα παιχνίδια για παιδιά. 
Μικροκατασκευές και παρόμοια 
είδη για διασκέδαση, με κίνηση 
ή όχι. Παιχνίδια-αινίγματα 
(puzzles) κάθε είδους 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

ex 9506 Ράβδοι του γκολφ και μέρη αυτών Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορούν να χρησιμοποι 
ούνται ημικατεργασμένα τεμάχια 
για την κατασκευή κεφαλών 
ράβδων του γκολφ 

ex κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα, εκτός 
από: 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

ex 9601 και 
ex 9602 

Γλυπτά είδη από ζωικές, φυτικές ή 
ορυκτές λαξεύσιμες ύλες 

Κατασκευή από κατεργασμένες 
ύλες της ίδιας κλάσης με το 
προϊόν 

ex 9603 Σκούπες και ψήκτρες (με εξαίρεση 
τις τσαλόσκουπες και τα παρό 
μοια, καθώς και τις βούρτσες 
από τρίχωμα κουναβιού, σκίου 
ρου), χειροκίνητες μηχανικές 
σκούπες δαπέδου, χωρίς κινητήρα. 
Βύσματα και κύλινδροι για βαφή, 
καθαριστήρες υγρών επιφανειών 
(ρακλέτες) από καουτσούκ ή από 
ανάλογες εύκαμπτες ύλες και 
σφουγγαρίστρες 

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

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

Κάθε τεμάχιο του συνδυασμού 
πρέπει να ικανοποιεί τον κανόνα 
που θα ίσχυε αν το τεμάχιο δεν 
συμπεριλαμβανόταν στο συνδυα 
σμό. Ωστόσο, μπορούν να ενσω 
ματώνονται και μη καταγόμενα 
είδη, υπό την προϋπόθεση ότι η 
συνολική αξία τους δεν υπερβαί 
νει το 15 % της τιμής εργοστα 
σίου του συνόλου

EL 29.12.2015 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 343/511



 

Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

9606 Κουμπιά και κουμπιά-σούστες. 
Σκελετοί για κουμπιά και άλλα 
μέρη για κουμπιά ή κουμπιά-σού 
στες. Ημιτελή κουμπιά 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

9608 Στυλογράφοι και μολύβια με 
σφαιρίδια (μπίλια). Στυλογράφοι 
και μαρκαδόροι με μύτη από 
πίλημα ή με άλλες πορώδεις 
μύτες. Στυλογράφοι με πένα και 
άλλοι στυλογράφοι. Μεταλλικές 
αιχμές για αντίγραφα. Μηχανικά 
μολύβια. Κονδυλοφόροι, θήκες 
για μολύβια και παρόμοια είδη. 
Μέρη (στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα καλύμματα που προφυλάσ 
σουν τις μύτες και τα άγκιστρα 
συγκράτησης) των ειδών αυτών, 
με εξαίρεση εκείνα της κλάσης 
9609 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν. 
Ωστόσο, μπορεί να χρησιμοποι 
ούνται πένες ή μύτες που υπάγο 
νται στην ίδια κλάση με εκείνη 
του 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 μελά 
νης, έστω και εμποτισμένα, με ή 
χωρίς κουτί 

Κατασκευή: 

— από ύλες οποιασδήποτε κλά 
σης, εκτός από εκείνες της 
ίδιας κλάσης με το προϊόν, 
και 

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

— 

ex 9613 Αναπτήρες με πιεζοηλεκτρική ανά 
φλεξη 

Κατασκευή κατά την οποία η αξία 
όλων των χρησιμοποιούμενων 
υλών της κλάσης 9613 δεν πρέ 
πει να υπερβαίνει το 30 % της 
τιμής εργοστασίου του προϊόντος 

ex 9614 Πίπες για καπνό (στις οποίες περι 
λαμβάνονται και οι κεφαλές για 
πίπες) 

Κατασκευή από ημικατεργασμένα 
τεμάχια
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Κλάση Εναρμονι 
σμένου Συστήματος 

2012 
Περιγραφή εμπορευμάτων Επεξεργασία ή μεταποίηση επί μη καταγόμενων υλών η οποία προσδίδει το 

χαρακτήρα του καταγόμενου προϊόντος 

(1) (2) (3) (4) 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή 
αρχαιοτήτων 

Κατασκευή από ύλες οποιασδή 
ποτε κλάσης, εκτός από εκείνες 
της ίδιας κλάσης με το προϊόν 

( 1 ) Για τους ειδικούς όρους που αφορούν τις «ειδικές επεξεργασίες», βλέπε εισαγωγικές σημειώσεις 7.1 και 7.3. 
( 2 ) Για τους ειδικούς όρους που αφορούν τις «ειδικές επεξεργασίες», βλέπε εισαγωγική σημείωση 7.2. 
( 3 ) Η σημείωση 3 του κεφαλαίου 32 αναφέρει ότι τα παρασκευάσματα αυτά είναι των τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε 

ύλης ή που προορίζονται ουσιαστικά για την παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων, με την προϋπόθεση ότι δεν περιλαμβάνονται σε άλλη 
κλάση του κεφαλαίου 32. 

( 4 ) Ως «ομάδα» θεωρείται κάθε τμήμα της επικεφαλίδας που διαχωρίζεται από το υπόλοιπο τμήμα της με άνω τελεία. 
( 5 ) Στην περίπτωση προϊόντων που απαρτίζονται από ύλες που υπάγονται στις κλάσεις 3901 έως 3906 και στις κλάσεις 3907 έως 3911 ο 

περιορισμός αυτός εφαρμόζεται μόνο σε εκείνη την ομάδα υλών που υπερτερεί κατά βάρος στο προϊόν. 
( 6 ) Οι παρακάτω ταινίες θεωρούνται ως υψηλής διαφάνειας: οι ταινίες των οποίων η οπτική θαλερότητα μετρημένη σύμφωνα με το ASTM-D 

1003-16 με το νεφελόμετρο του Γκάρντνερ (συντελεστής θαλερότητας) — είναι μικρότερη από 2 %. 
( 7 ) Για τους ειδικούς όρους σχετικά με τα προϊόντα που κατασκευάζονται από ένα μείγμα υφαντικών υλών, βλέπε εισαγωγική σημείωση 5. 
( 8 ) Η χρήση της ύλης αυτής περιορίζεται στην κατασκευή υφασμάτων από ένα είδος που χρησιμοποιείται στις μηχανές παραγωγής χαρτιού. 
( 9 ) Βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. 

( 10 ) Για πλεκτά είδη, μη επενδυμένα με ελαστικό ούτε επιχρισμένα με καουτσούκ, προερχόμενα από τη ραφή ή τη συναρμολόγηση τεμαχίων 
πλεκτών υφασμάτων (κομμένων ή που παράγονται απευθείας σε διάφορα σχήματα), βλέπε εισαγωγική σημείωση 6. 

( 11 ) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
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