
Πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής 

ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

υδατοκαλλιέργεια: η καλλιέργεια υδρόβιων οργανισμών, στους οποίους περιλαμβάνονται ψάρια, μαλάκια, μαλακόστρακα, 
άλλα ασπόνδυλα υδρόβια και υδρόβια φυτά, από γόνους όπως αυγά, ιχθύδια και προνύμφες, με παρέμβαση στις διαδικασίες 
εκτροφής ή ανάπτυξης για τη βελτίωση της παραγωγής, όπως η συστηματική δημιουργία αποθεμάτων, η παροχή τροφής ή η 
προστασία από αρπακτικά ζώα, 

υπαγόμενο: αναφέρεται στην κατάταξη προϊόντος σε συγκεκριμένη κλάση ή διάκριση του Εναρμονισμένου Συστήματος (ΕΣ), 

τελωνειακή αρχή: κάθε κρατική αρχή η οποία είναι αρμόδια, δυνάμει του δικαίου ενός μέρους, για τη διαχείριση και 
εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας ή, για την ΕΕ, εφόσον προβλέπεται, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

δασμολογητέα αξία: η αξία που προσδιορίζεται βάσει της συμφωνίας για τη δασμολογητέα αξία, 

προσδιορισμός της καταγωγής: ο προσδιορισμός σχετικά με το αν ένα προϊόν μπορεί να χαρακτηριστεί ως καταγόμενο 
προϊόν σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, 

εξαγωγέας: εξαγωγέας ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο έδαφος ενός μέρους, 

πανομοιότυπα καταγόμενα προϊόντα: προϊόντα που είναι τα ίδια από κάθε άποψη, συμπεριλαμβανομένων των φυσικών 
χαρακτηριστικών, της ποιότητας και της φήμης τους, ανεξαρτήτως διαφορών ήσσονος σημασίας στην εμφάνισή τους οι οποίες 
δεν αφορούν τον προσδιορισμό της καταγωγής των εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο, 

εισαγωγέας: εισαγωγέας ο οποίος είναι εγκατεστημένος στο έδαφος ενός μέρους, 

ύλη: κάθε συστατικό, κατασκευαστικό στοιχείο, μέρος ή προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή άλλου προϊόντος, 

καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης: το βάρος της ύλης όπως χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος, μη 
συμπεριλαμβανομένου του βάρους της συσκευασίας της ύλης, 

καθαρό βάρος του προϊόντος: το βάρος ενός προϊόντος, μη συμπεριλαμβανομένου του βάρους της συσκευασίας. Επιπλέον, 
εάν η παραγωγή περιλαμβάνει κατεργασίες θέρμανσης ή ξήρανσης, το καθαρό βάρος του προϊόντος μπορεί να ισούται με το 
καθαρό βάρος όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του, μη συμπεριλαμβανομένου του νερού της κλάσης 
22.01 που προστίθεται κατά την παραγωγή του προϊόντος, 

παραγωγός: κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων 
εργασιών όπως η καλλιέργεια, εξόρυξη, εκτροφή, συγκομιδή, αλιεία, παγίδευση, θήρα, κατασκευή, συναρμολόγηση ή αποσυναρ
μολόγηση προϊόντος, 

προϊόν: το αποτέλεσμα της παραγωγής, ακόμη και αν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ύλη για την παραγωγή άλλου 
προϊόντος, 

παραγωγή: κάθε μορφή επεξεργασίας ή μεταποίησης, συμπεριλαμβανομένων εργασιών όπως η καλλιέργεια, εξόρυξη, εκτροφή, 
συγκομιδή, αλιεία, παγίδευση, θήρα, κατασκευή, συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση προϊόντος, 

συναλλακτική αξία ή τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος: η πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή που καταβάλλεται στον 
παραγωγό του προϊόντος στον τόπο όπου εκτελέστηκαν οι τελευταίες εργασίες παραγωγής, και η οποία πρέπει να περιλαμβάνει 
την αξία όλων των υλών. Εάν δεν υπάρχει πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή ή εάν δεν περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών, η 
συναλλακτική αξία ή η τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος: 

α)  πρέπει να περιλαμβάνει την αξία όλων των υλών και το κόστος παραγωγής του προϊόντος, το οποίο υπολογίζεται σύμφωνα 
με γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές, και 

β) μπορεί να περιλαμβάνει τα ποσά για τα γενικά έξοδα και τα κέρδη του παραγωγού τα οποία μπορούν ευλόγως να καταλο
γιστούν στο προϊόν. 
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Δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν εσωτερικοί φόροι οι οποίοι έχουν επιστραφεί ή ενδέχεται να επιστραφούν κατά την εξαγωγή του 
παραχθέντος προϊόντος. Εάν η συναλλακτική αξία ή η τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος περιλαμβάνει έξοδα που 
προκύπτουν μετά την απομάκρυνση του προϊόντος από τον τόπο παραγωγής, όπως έξοδα μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
χειρισμού ή ασφάλισης, τα εν λόγω έξοδα δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, και 

αξία μη καταγόμενων υλών: η δασμολογητέα αξία της ύλης κατά την εισαγωγή της σε ένα μέρος, η οποία προσδιορίζεται 
βάσει της συμφωνίας για τη δασμολογητέα αξία. Η αξία της μη καταγόμενης ύλης πρέπει να περιλαμβάνει τυχόν έξοδα τα 
οποία προκύπτουν κατά τη μεταφορά της ύλης στον τόπο εισαγωγής, όπως έξοδα μεταφοράς, φόρτωσης, εκφόρτωσης, 
χειρισμού ή ασφάλισης. Εάν η δασμολογητέα αξία δεν είναι γνωστή ή δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η αξία μη καταγόμενων 
υλών είναι η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στον Καναδά. 

ΤΜΗΜΑ B 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 2 

Γενικές απαιτήσεις 

1. Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, ένα προϊόν θεωρείται καταγόμενο από το μέρος στο οποίο εκτελέστηκαν οι 
τελευταίες εργασίες παραγωγής εφόσον, στο έδαφος ενός μέρους ή στο έδαφος αμφότερων των μερών σύμφωνα με το άρθρο 3, 
το εν λόγω προϊόν: 

α)  έχει παραχθεί εξ ολοκλήρου κατά την έννοια του άρθρου 4, 

β)  έχει παραχθεί αποκλειστικά από καταγόμενες ύλες ή 

γ)  έχει υποβληθεί σε επαρκείς εργασίες παραγωγής κατά την έννοια του άρθρου 5. 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 8 και 9, οι όροι που καθορίζονται στο παρόν πρωτόκολλο σχετικά με την 
απόκτηση του χαρακτήρα καταγωγής πρέπει να πληρούνται ανελλιπώς στο έδαφος ενός ή αμφότερων των μερών. 

Άρθρο 3 

Σώρευση καταγωγής 

1. Ένα προϊόν καταγωγής ενός μέρους θεωρείται προϊόν καταγωγής του άλλου μέρους όταν χρησιμοποιείται ως ύλη για την 
παραγωγή προϊόντος στο εν λόγω άλλο μέρος. 

2. Για τους σκοπούς του προσδιορισμού του χαρακτήρα καταγωγής ενός προϊόντος, ο εξαγωγέας δύναται να λαμβάνει 
υπόψη τις εργασίες παραγωγής που εκτελούνται σε μη καταγόμενη ύλη στο άλλο μέρος. 

3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 δεν εφαρμόζονται εάν οι εργασίες παραγωγής που εκτελούνται σε ένα προϊόν 
περιορίζονται στις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 και σκοπός των εν λόγω εργασιών παραγωγής, όπως καταδεικνύεται 
με βάση την πλειονότητα των αποδεικτικών στοιχείων, είναι η παράκαμψη της οικονομικής ή φορολογικής νομοθεσίας των 
μερών. 

4. Εάν ένας εξαγωγέας έχει συμπληρώσει δήλωση τόπου καταγωγής για προϊόν που αναφέρεται στην παράγραφο 2, ο εν 
λόγω εξαγωγέας πρέπει να είναι κάτοχος συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης δήλωσης προμηθευτή από τον προμηθευτή των 
μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος. 

5. Η δήλωση προμηθευτή μπορεί να είναι η δήλωση που προβλέπεται στο παράρτημα 3 ή ισοδύναμο έγγραφο το οποίο 
περιλαμβάνει τις ίδιες πληροφορίες που περιγράφουν τις σχετικές μη καταγόμενες ύλες με επαρκή αναλυτικά στοιχεία για την 
ταυτοποίησή τους. 

6. Εάν η δήλωση προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 4 είναι σε ηλεκτρονική μορφή, δεν απαιτείται να είναι 
υπογεγραμμένη, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελωνειακές αρχές του μέρους στο οποίο συμπληρώθηκε η δήλωση προμηθευτή 
είναι σε θέση να εξακριβώσουν την ταυτότητα του προμηθευτή. 

7. Η δήλωση προμηθευτή ισχύει για ένα μόνο τιμολόγιο ή για πολλαπλά τιμολόγια που αφορούν την ίδια ύλη η οποία 
παρέχεται εντός χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία που ορίζεται στη δήλωση 
προμηθευτή. 

8. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 9, και εφόσον το επιτρέπει η συμφωνία ΠΟΕ, εάν κάθε μέρος έχει συνάψει συμφωνία 
ελεύθερων συναλλαγών με την ίδια τρίτη χώρα, ο εξαγωγέας δύναται να λάβει υπόψη ύλη της εν λόγω τρίτης χώρας κατά τον 
προσδιορισμό του χαρακτήρα καταγωγής ενός προϊόντος στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 
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9. Κάθε μέρος εφαρμόζει τις διατάξεις της παραγράφου 8 μόνον εφόσον ισχύουν ισοδύναμες διατάξεις μεταξύ κάθε μέρους 
και της τρίτης χώρας, και κατόπιν συμφωνίας των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους. 

10. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 9, εάν κάθε μέρος έχει συνάψει συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, και κατόπιν συμφωνίας αμφότερων των μερών σχετικά με τους εφαρμοστέους όρους, κάθε μέρος εφαρμόζει τις 
διατάξεις της παραγράφου 8 κατά τον προσδιορισμό του χαρακτήρα καταγωγής ενός προϊόντος των κεφαλαίων 2 ή 11, των 
κλάσεων 16.01 έως 16.03, του κεφαλαίου 19, των κλάσεων 20.02 ή 20.03 ή της διάκρισης 3505.10 στο πλαίσιο της 
παρούσας συμφωνίας. 

Άρθρο 4 

Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα 

1. Τα ακόλουθα προϊόντα θεωρούνται εξ ολοκλήρου παραγόμενα σε ένα μέρος: 

α)  ορυκτά προϊόντα και άλλοι μη ζώντες φυσικοί πόροι που εξορύσσονται ή λαμβάνονται από το εν λόγω μέρος, 

β)  λαχανικά, φυτά και φυτικά προϊόντα που συγκομίζονται ή συλλέγονται στο εν λόγω μέρος, 

γ)  ζώντα ζώα που γεννιούνται και εκτρέφονται στο εν λόγω μέρος, 

δ)  προϊόντα που προέρχονται από ζώντα ζώα τα οποία εκτρέφονται στο εν λόγω μέρος, 

ε)  προϊόντα που λαμβάνονται με τη σφαγή ζώων τα οποία έχουν γεννηθεί και εκτραφεί στο εν λόγω μέρος, 

στ)  προϊόντα που προέρχονται από θήρα, παγίδευση στο έδαφος ή αλιεία που πραγματοποιείται στο εν λόγω μέρος, αλλά όχι 
πέραν των εξωτερικών ορίων των χωρικών υδάτων του, 

ζ)  προϊόντα υδατοκαλλιέργειας που εκτρέφονται στο εν λόγω μέρος, 

η)  ψάρια, οστρακοειδή και άλλα θαλάσσια είδη που αλιεύονται από σκάφος πέραν των εξωτερικών ορίων των χωρικών υδάτων, 

θ)  προϊόντα που παράγονται σε πλοία-εργοστάσια αποκλειστικά από προϊόντα που αναφέρονται στο στοιχείο η), 

ι)  ορυκτά προϊόντα και άλλοι μη ζώντες φυσικοί οργανισμοί που λαμβάνονται ή εξορύσσονται από τον θαλάσσιο πυθμένα, το 
υπέδαφος ή τον ωκεάνιο βυθό: 

i)  της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης του Καναδά ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από το 
εσωτερικό δίκαιο και σύμφωνα με το μέρος V της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας, η 
οποία υπεγράφη στο Montego Bay στις 10 Δεκεμβρίου 1982 («σύμβαση UNCLOS»), 

ii)  της υφαλοκρηπίδας του Καναδά ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζεται από το εσωτερικό δίκαιο 
και σύμφωνα με το μέρος VI της σύμβασης UNCLOS, ή 

iii)  της «περιοχής», όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της σύμβασης UNCLOS, 

από μέρος ή πρόσωπο ενός μέρους, υπό τον όρο ότι το εν λόγω μέρος ή πρόσωπο ενός μέρους διατηρεί δικαιώματα 
εκμετάλλευσης του προαναφερόμενου θαλάσσιου βυθού, υπεδάφους ή ωκεάνιου βυθού, 

ια)  πρώτες ύλες που ανακτώνται από χρησιμοποιημένα προϊόντα τα οποία συλλέγονται στο εν λόγω μέρος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα μόνο για τέτοιου είδους ανάκτηση, 

ιβ)  επιμέρους στοιχεία που ανακτώνται από χρησιμοποιημένα προϊόντα τα οποία συλλέγονται στο εν λόγω μέρος, υπό την 
προϋπόθεση ότι τα προϊόντα αυτά είναι κατάλληλα μόνο για τέτοιου είδους ανάκτηση, όταν τα επιμέρους στοιχεία: 

i)  ενσωματώνονται σε άλλο προϊόν ή 

ii)  υποβάλλονται σε περαιτέρω εργασίες παραγωγής προϊόντος με απόδοση και πιθανή διάρκεια ζωής ισοδύναμη ή 
παρεμφερή της απόδοσης και της πιθανής διάρκειας ζωής νέου προϊόντος του ίδιου είδους, 

ιγ)  προϊόντα, σε οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, τα οποία παράγονται στο εν λόγω μέρος αποκλειστικά από προϊόντα που 
προσδιορίζονται στα στοιχεία α) έως ι). 
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2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 στοιχεία η) και θ), το σκάφος ή πλοίο-εργοστάσιο διέπεται από τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

α)  το σκάφος ή το πλοίο-εργοστάσιο πρέπει: 

i)  να είναι νηολογημένο σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στον Καναδά ή 

ii)  να είναι εγγεγραμμένο στα μητρώα του Καναδά, εφόσον το εν λόγω σκάφος: 

A)  αμέσως πριν από την εγγραφή του στα μητρώα του Καναδά, δικαιούται να φέρει τη σημαία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να πλέει υπό τη σημαία αυτή και 

B)  πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 στοιχείο β) σημείο i) ή ii), 

iii)  να δικαιούται να φέρει τη σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Καναδά και πρέπει να πλέει υπό τη 
σημαία αυτή και 

β)  όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το σκάφος ή το πλοίο-εργοστάσιο πρέπει: 

i)  να ανήκει, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

ii)  να ανήκει σε εταιρείες οι οποίες έχουν την έδρα τους και τον κύριο τόπο δραστηριοτήτων τους σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι οποίες ανήκουν, κατά ποσοστό 50 τοις εκατό τουλάχιστον, σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ή σε δημόσιους οργανισμούς ή υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

γ)  όσον αφορά τον Καναδά, το σκάφος ή το πλοίο-εργοστάσιο πρέπει να αλιεύει τα ψάρια, τα οστρακοειδή ή άλλα θαλάσσια 
είδη δυνάμει καναδικής άδειας αλιείας. Οι καναδικές άδειες αλιείας περιλαμβάνουν τις καναδικές άδειες εμπορικής αλιείας 
και τις καναδικές άδειες αλιείας αυτόχθονων πληθυσμών που εκδίδονται σε οργανώσεις αυτόχθονων πληθυσμών. Ο κάτοχος 
της καναδικής άδειας αλιείας πρέπει να είναι: 

i)  καναδικής ιθαγένειας, 

ii)  επιχείρηση η οποία ανήκει κατά ποσοστό άνω του 49 % στην κυριότητα αλλοδαπών επιχειρήσεων και διαθέτει εμπορική 
παρουσία στον Καναδά, 

iii)  αλιευτικό σκάφος που ανήκει στην κυριότητα προσώπου το οποίο αναφέρεται στο σημείο i) ή ii) και είναι νηολογημένο 
στον Καναδά, δικαιούται να φέρει τη σημαία του Καναδά και πρέπει να πλέει υπό τη σημαία αυτή ή 

iv)  οργάνωση αυτόχθονων πληθυσμών εγκατεστημένη στο έδαφος του Καναδά. Κάθε πρόσωπο το οποίο ασκεί αλιευτική 
δραστηριότητα δυνάμει καναδικής άδειας αλιείας αυτόχθονων πληθυσμών πρέπει να είναι καναδικής ιθαγένειας. 

Άρθρο 5 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

1. Για τον σκοπό του άρθρου 2, προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί εξ ολοκλήρου θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί σε 
επαρκείς εργασίες παραγωγής όταν πληρούνται οι όροι του παραρτήματος 5. 

2. Εάν μη καταγόμενη ύλη υποβληθεί σε επαρκείς εργασίες παραγωγής, το παραγόμενο προϊόν θεωρείται καταγόμενο και δεν 
λαμβάνεται υπόψη η μη καταγόμενη ύλη που εμπεριέχεται σε αυτό όταν το εν λόγω προϊόν χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερο 
χρόνο για την παραγωγή άλλου προϊόντος. 

Άρθρο 6 

Όριο ανοχής 

1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 5 παράγραφος 1, και με εξαίρεση τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3, εάν οι μη 
καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος δεν πληρούν τους όρους του παραρτήματος 5, το 
προϊόν θεωρείται καταγόμενο προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  η συνολική αξία των εν λόγω μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 10 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος, 

β)  με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου δεν σημειώνεται υπέρβαση των ποσοστών που παρατίθενται στο παράρτημα 5 
για τη μέγιστη αξία ή το βάρος των μη καταγόμενων υλών και 

γ)  το προϊόν πληροί όλες τις υπόλοιπες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 
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2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για τα προϊόντα που παράγονται εξ ολοκλήρου σε ένα μέρος κατά την έννοια του 
άρθρου 4. Εάν ο κανόνας καταγωγής που ορίζεται στο παράρτημα 5 απαιτεί οι ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
ενός προϊόντος να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες, το όριο ανοχής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 εφαρμόζεται στο 
άθροισμα των εν λόγω υλών. 

3. Το όριο ανοχής για υφάσματα και ενδύματα που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ καθορίζεται σύμφωνα με το 
παράρτημα 1. 

4. Οι παράγραφοι 1 έως 3 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 8 στοιχείο γ). 

Άρθρο 7 

Ανεπαρκείς εργασίες παραγωγής 

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, οι ακόλουθες εργασίες είναι ανεπαρκείς για να προσδώσουν καταγωγή σε ένα 
προϊόν, ανεξάρτητα από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις των άρθρων 5 ή 6: 

α)  εργασίες προοριζόμενες αποκλειστικά για τη διατήρηση προϊόντων σε καλή κατάσταση κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή 
τους (1), 

β)  διαιρέσεις ή συνενώσεις δεμάτων, 

γ)  πλύσιμο, καθάρισμα ή εργασίες αφαίρεσης σκόνης, οξειδίων, ελαίων, χρωμάτων ή άλλων επικαλύψεων από ένα προϊόν, 

δ)  σιδέρωμα ή πρεσάρισμα υφασμάτων ή κλωστοϋφαντουργικών ειδών που υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 του ΕΣ, 

ε)  απλές εργασίες βαφής ή στίλβωσης, 

στ)  εργασίες αποφλοίωσης, μερικής ή ολικής λεύκανσης, στίλβωσης ή γυαλίσματος δημητριακών ή ρυζιού που υπάγονται στο 
κεφάλαιο 10, οι οποίες δεν επιφέρουν αλλαγή κεφαλαίου, 

ζ)  εργασίες για την προσθήκη χρωστικών ή αρωματικών ουσιών σε ζάχαρη της κλάσης 17.01 ή 17.02· εργασίες για την 
παρασκευή κύβων ζάχαρης της κλάσης 17.01· μερική ή ολική άλεση κρυσταλλικής ζάχαρης της κλάσης 17.01, 

η)  αφαίρεση του φλοιού, των κουκουτσιών ή του κελύφους λαχανικών που υπάγονται στο κεφάλαιο 7, φρούτων που 
υπάγονται στο κεφάλαιο 8, καρυδιών της κλάσης 08.01 ή καρπών της κλάσης 08.02 ή αράπικων φιστικιών της κλάσης 
12.02, εφόσον τα εν λόγω λαχανικά, φρούτα, καρύδια, καρποί ή αράπικα φιστίκια εξακολουθούν να υπάγονται στο ίδιο 
κεφάλαιο, 

θ)  ακόνισμα, απλή λείανση ή απλός τεμαχισμός, 

ι)  απλό κοσκίνισμα, διαλογή, ταξινόμηση, κατάταξη, διαβάθμιση ή συνδυασμός, 

ια)  απλές εργασίες συσκευασίας, όπως τοποθέτηση σε φιάλες, κονσέρβες, φιαλίδια, σάκους, θήκες, κουτιά, ή στερέωση σε 
χαρτόνια ή λεπτές σανίδες, 

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

ιγ)  ανάμειξη ζάχαρης της κλάσης 17.01 ή 17.02 με οποιαδήποτε άλλη ύλη, 

ιδ)  απλή ανάμειξη υλών, έστω και διαφορετικού είδους· η απλή ανάμειξη δεν περιλαμβάνει εργασίες οι οποίες προκαλούν 
χημική αντίδραση όπως ορίζονται στις σημειώσεις των κεφαλαίων 28 ή 29 του παραρτήματος 5, 

ιε) απλή συνένωση μερών για την κατασκευή ενός πλήρους είδους των κεφαλαίων 61, 62 ή 82 έως 97 του ΕΣ ή αποσυναρμο
λόγηση πλήρων ειδών των κεφαλαίων 61, 62 ή 82 έως 97 στα συστατικά τους μέρη, 

ιστ)  συνδυασμός δύο ή περισσότερων εργασιών που προβλέπονται στα στοιχεία α) έως ιε) και 

ιζ)  σφαγή ζώων. 

2. Σύμφωνα με το άρθρο 3, όλες οι εργασίες παραγωγής που εκτελούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Καναδά 
λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί αν οι εργασίες παραγωγής που πραγματοποιούνται σε ένα προϊόν είναι 
ανεπαρκείς κατά την έννοια της παραγράφου 1. 
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3. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, μια εργασία θεωρείται απλή όταν δεν απαιτούνται ούτε ειδικές δεξιότητες ούτε 
μηχανήματα, μηχανισμοί ή εργαλεία ειδικά κατασκευασμένα ή εγκατεστημένα για την εκτέλεση της εν λόγω εργασίας ή όταν 
αυτού του είδους οι δεξιότητες, μηχανήματα, μηχανισμοί ή εργαλεία δεν συμβάλλουν στη διαμόρφωση των βασικών χαρακτηρι
στικών ή ιδιοτήτων του προϊόντος. 

Άρθρο 8 

Μονάδα κατάταξης 

Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου: 

α)  η δασμολογική κατάταξη συγκεκριμένου προϊόντος ή συγκεκριμένης ύλης καθορίζεται σύμφωνα με το ΕΣ, 

β)  όταν ένα προϊόν αποτελούμενο από ομάδα ή από σύνολο συναρμολογηθέντων ειδών ή κατασκευαστικών στοιχείων 
κατατάσσεται, σύμφωνα με τους όρους του ΕΣ, σε μία μόνο κλάση ή διάκριση, το όλον αποτελεί το συγκεκριμένο προϊόν 
και 

γ)  όταν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα που κατατάσσονται στην ίδια κλάση ή διάκριση του ΕΣ, κάθε 
προϊόν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωριστά. 

Άρθρο 9 

Συσκευασία, υλικά και είδη συσκευασίας 

1. Εάν, σύμφωνα με τον γενικό κανόνα 5 του ΕΣ, η συσκευασία περιλαμβάνεται στο προϊόν για τους σκοπούς της 
κατάταξης, λαμβάνεται υπόψη προκειμένου να προσδιοριστεί αν το σύνολο των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται 
για την παραγωγή του προϊόντος πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 5. 

2. Τα υλικά και είδη συσκευασίας στα οποία συσκευάζεται ένα προϊόν για αποστολή δεν λαμβάνονται υπόψη για τον 
προσδιορισμό της καταγωγής του εν λόγω προϊόντος. 

Άρθρο 10 

Λογιστικός διαχωρισμός ανταλλάξιμων υλών ή προϊόντων 

1. α) Εάν για την παραγωγή ενός προϊόντος χρησιμοποιούνται καταγόμενες και μη καταγόμενες ανταλλάξιμες ύλες, ο προσδιο
ρισμός της καταγωγής των ανταλλάξιμων υλών δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μέσω φυσικού διαχωρισμού και 
ταυτοποίησης οποιασδήποτε συγκεκριμένης ανταλλάξιμης ύλης, αλλά μπορεί να προσδιοριστεί βάσει συστήματος 
διαχείρισης αποθεμάτων, ή 

β)  εάν τα καταγόμενα και μη καταγόμενα ανταλλάξιμα προϊόντα των κεφαλαίων 10, 15, 27, 28, 29, των κλάσεων 32.01 
έως 32.07 ή των κλάσεων 39.01 έως 39.14 του ΕΣ συνδυάζονται ή αναμειγνύονται με φυσικό τρόπο στα αποθέματα 
ενός μέρους πριν από την εξαγωγή τους στο άλλο μέρος, ο προσδιορισμός της καταγωγής των ανταλλάξιμων προϊόντων 
δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται μέσω φυσικού διαχωρισμού και ταυτοποίησης οποιουδήποτε συγκεκριμένου 
ανταλλάξιμου προϊόντος, αλλά μπορεί να προσδιοριστεί βάσει συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων. 

2. Το σύστημα διαχείρισης αποθεμάτων πρέπει: 

α)  να εξασφαλίζει ότι, ανά πάσα στιγμή, χαρακτήρα καταγόμενου προϊόντος δεν αποκτούν περισσότερα προϊόντα από όσα θα 
αποκτούσαν τον χαρακτήρα αυτόν εάν οι ανταλλάξιμες ύλες ή τα ανταλλάξιμα προϊόντα διαχωρίζονταν με φυσικό τρόπο, 

β)  να προσδιορίζει την ποσότητα των καταγόμενων και μη καταγόμενων υλών ή προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των 
ημερομηνιών καταχώρισης των εν λόγω υλών ή προϊόντων στον κατάλογο αποθεμάτων και, εφόσον απαιτείται από τον 
εφαρμοστέο κανόνα καταγωγής, την αξία των εν λόγω υλών ή προϊόντων, 

γ)  να προσδιορίζει την ποσότητα των προϊόντων που παράγονται με τη χρήση ανταλλάξιμων υλών, ή την ποσότητα των 
ανταλλάξιμων προϊόντων, που παρέχονται σε πελάτες οι οποίοι ζητούν αποδείξεις καταγωγής από ένα μέρος για την 
υπαγωγή σε καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης βάσει της παρούσας συμφωνίας, καθώς και σε πελάτες οι οποίοι δεν 
ζητούν τις εν λόγω αποδείξεις, και 

δ)  να αναφέρει αν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα αποθέματα καταγόμενων προϊόντων προς επίρρωση της δήλωσης του χαρακτήρα 
καταγωγής. 
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3. Τα μέρη δύνανται να ζητούν από εξαγωγείς ή παραγωγούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο έδαφός τους και επιδιώκουν 
να κάνουν χρήση συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων δυνάμει του παρόντος άρθρου, να λαμβάνουν προηγουμένως άδεια 
χρήσης του εν λόγω συστήματος από το οικείο μέρος. Το μέρος δύναται να ανακαλέσει την άδεια χρήσης συστήματος 
διαχείρισης αποθεμάτων εάν ο εξαγωγέας ή παραγωγός δεν κάνει ορθή χρήση της άδειας. 

4. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «ανταλλάξιμες ύλες» ή «ανταλλάξιμα προϊόντα» νοούνται οι ύλες ή τα προϊόντα 
του ίδιου είδους και της ίδιας εμπορικής ποιότητας, τα οποία έχουν τα ίδια τεχνικά και φυσικά χαρακτηριστικά και τα οποία δεν 
μπορούν να διακριθούν μεταξύ τους ως προς την καταγωγή. 

Άρθρο 11 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία 

Εξαρτήματα, ανταλλακτικά και εργαλεία τα οποία παραδίδονται μαζί με ένα προϊόν, αποτελούν μέρος των τυποποιημένων 
εξαρτημάτων, ανταλλακτικών ή εργαλείων του προϊόντος και δεν τιμολογούνται χωριστά από το προϊόν και των οποίων οι 
ποσότητες και η αξία είναι συνήθεις για το προϊόν: 

α)  λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των σχετικών μη καταγόμενων υλών, όταν ο κανόνας καταγωγής του 
παραρτήματος 5 ο οποίος εφαρμόζεται για το προϊόν περιλαμβάνει ποσοστό μέγιστης αξίας των μη καταγόμενων υλών, και 

β)  δεν λαμβάνονται υπόψη όταν προσδιορίζεται αν όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 
προϊόντος υπόκεινται στην εφαρμοστέα αλλαγή δασμολογικής κατάταξης ή σε άλλες απαιτήσεις του παραρτήματος 5. 

Άρθρο 12 

Συνδυασμοί προϊόντων 

1. Με την επιφύλαξη του παραρτήματος 5, ένας συνδυασμός, όπως αναφέρεται στον γενικό κανόνα 3 του ΕΣ, θεωρείται 
καταγόμενος υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  όλα τα προϊόντα που αποτελούν τον συνδυασμό είναι καταγόμενα ή 

β)  εάν ο συνδυασμός περιλαμβάνει μη καταγόμενο προϊόν, τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα που τον αποτελούν ή το σύνολο 
των υλικών και ειδών συσκευασίας του συνδυασμού είναι καταγόμενα, και 

i)  η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού που υπάγονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του Εναρμονισμένου 
Συστήματος δεν υπερβαίνει το 15 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού, 

ii)  η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του ΕΣ δεν υπερβαίνει 
το 25 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού και 

iii)  η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού δεν υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτικής αξίας 
ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

2. Η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η αξία των μη 
καταγόμενων υλών. 

3. Η συναλλακτική αξία ή η τιμή εκ του εργοστασίου του συνδυασμού υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως η 
συναλλακτική αξία ή η τιμή εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Άρθρο 13 

Ουδέτερα στοιχεία 

Για να προσδιοριστεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο, δεν είναι αναγκαίο να προσδιορίζεται η καταγωγή των κατωτέρω 
στοιχείων που ενδέχεται να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του: 

α)  ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα, 

β)  εγκαταστάσεις και εξοπλισμός, 
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γ)  μηχανήματα και εργαλεία ή 

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

Άρθρο 14 

Μεταφορά μέσω τρίτης χώρας 

1. Ένα προϊόν το οποίο έχει υποβληθεί σε εργασίες παραγωγής που πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 2 θεωρείται 
καταγόμενο μόνον εφόσον, μετά τις εν λόγω εργασίες παραγωγής, το προϊόν: 

α)  δεν υφίσταται περαιτέρω εργασίες παραγωγής ή τυχόν άλλη εργασία εκτός των εδαφών των μερών, πέραν των εργασιών 
εκφόρτωσης, επαναφόρτωσης ή οποιασδήποτε άλλης εργασίας που είναι αναγκαία για τη διατήρηση του προϊόντος σε καλή 
κατάσταση ή για τη μεταφορά του στο έδαφος ενός μέρους, και 

β)  παραμένει υπό τελωνειακό έλεγχο όταν βρίσκεται εκτός των εδαφών των μερών. 

2. Η αποθήκευση προϊόντων και φορτίων αποστολής ή η κατάτμηση φορτίων αποστολής επιτρέπονται εφόσον πραγματο
ποιούνται υπό την ευθύνη του εξαγωγέα ή μεταγενέστερου κατόχου των προϊόντων και τα προϊόντα παραμένουν υπό 
τελωνειακό έλεγχο στη χώρα ή στις χώρες διαμετακόμισης. 

Άρθρο 15 

Επανεισαγόμενα καταγόμενα προϊόντα 

Εάν ένα καταγόμενο προϊόν το οποίο εξάγεται από ένα μέρος προς τρίτη χώρα επανεισαχθεί, θεωρείται μη καταγόμενο, εκτός 
εάν μπορεί να αποδειχθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό στις τελωνειακές αρχές ότι το επανεισαγόμενο προϊόν: 

α)  είναι το ίδιο με εκείνο που είχε εξαχθεί και 

β)  δεν υποβλήθηκε σε καμία άλλη εργασία πέραν των απαιτούμενων εργασιών για τη διατήρησή του σε καλή κατάσταση. 

Άρθρο 16 

Ζάχαρη 

1. Εάν, σύμφωνα με έναν κανόνα καταγωγής, το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένο κατώτατο όριο, το προϊόν πληροί την εν λόγω προϋπόθεση εφόσον το 
συνολικό καθαρό βάρος όλων των μονοσακχαριτών και των δισακχαριτών που περιέχονται στο προϊόν, ή στις ύλες που χρησιμο
ποιούνται για την παραγωγή, δεν υπερβαίνει το εν λόγω κατώτατο όριο. 

2. Το προϊόν πληροί επίσης την προϋπόθεση της παραγράφου 1 εφόσον δεν διαπιστώνεται υπέρβαση του κατώτατου ορίου 
από το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης υπαγόμενης στην κλάση 17.01 ή στις διακρίσεις 1702.30 έως 1702.60 ή 
1702.90, με εξαίρεση τη μαλτοδεξτρίνη, τη χημικώς καθαρή μαλτόζη ή τη «χρωστική» καραμέλα, σύμφωνα με την περιγραφή 
των επεξηγηματικών σημειώσεων της κλάσης 17.02, όταν χρησιμοποιείται ως έχει για την παραγωγή: 

α)  του προϊόντος και 

β)  υλών που περιέχουν μη καταγόμενη ζάχαρη και υπάγονται στις διακρίσεις 1302.20, 1704.90, 1806.10, 1806.20, 
1901.90, 2101.12, 2101.20, 2106.90 και 3302.10 και χρησιμοποιούνται ως έχουν για την παραγωγή του προϊόντος. 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης το καθαρό βάρος όλων των μονοσακχαριτών και των δισακχαριτών που 
περιλαμβάνονται στη σύνθεση οποιασδήποτε από τις προαναφερόμενες ύλες που περιέχουν ζάχαρη. Εάν δεν είναι γνωστό το 
καθαρό βάρος της μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή των εν λόγω υλών που περιέχουν 
ζάχαρη ή το καθαρό βάρος των μονοσακχαριτών και των δισακχαριτών που περιέχονται στις εν λόγω ύλες που περιέχουν 
ζάχαρη, πρέπει να εφαρμόζεται η τιμή του συνολικού καθαρού βάρους των εν λόγω υλών που χρησιμοποιούνται ως έχουν 
για την παραγωγή. 

3. Το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης κατά την έννοια της παραγράφου 2 μπορεί να υπολογιστεί κατά βάρος επί 
ξηρού προϊόντος. 

4. Για τους σκοπούς των κανόνων καταγωγής για τις κλάσεις 17.04 και 18.06, η αξία της μη καταγόμενης ζάχαρης αφορά 
την αξία της μη καταγόμενης ύλης που αναφέρεται στην παράγραφο 2 και χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος. 
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Άρθρο 17 

Καθαρό κόστος 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, επιπλέον των ορισμών που παρατίθενται στο άρθρο 1, ισχύουν οι ακόλουθοι 
ορισμοί: 

αυτοκίνητο όχημα: προϊόν που υπάγεται στις διακρίσεις 8703.21 έως 8703.90, 

καθαρό κόστος: το συνολικό κόστος, μετά την αφαίρεση των δαπανών προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης 
μετά την πώληση, των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και των εξόδων αποστολής και συσκευασίας, καθώς και των μη αποδεκτών 
δαπανών τόκων που συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό κόστος, 

μη αποδεκτές δαπάνες τόκων: δαπάνες τόκων που βαρύνουν τον παραγωγό και οι οποίες υπερβαίνουν κατά 700 μονάδες 
βάσης το εφαρμοστέο κρατικό επιτόκιο που καθορίζεται για συγκρίσιμες ληκτότητες, 

δικαιώματα εκμετάλλευσης: οι πληρωμές πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών στο πλαίσιο τεχνικής 
βοήθειας ή παρεμφερών συμφωνιών, οι οποίες καταβάλλονται σε αντάλλαγμα της χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης τυχόν 
δικαιωμάτων δημιουργού, λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, 
σχεδίου ή υποδείγματος, σχεδιαγράμματος, απόρρητου χημικού τύπου ή μεθόδου κατεργασίας, με εξαίρεση τις πληρωμές που 
καταβάλλονται στο πλαίσιο της παροχής τεχνικής βοήθειας ή παρεμφερών συμφωνιών που μπορεί να συνδέονται με την παροχή 
συγκεκριμένων υπηρεσιών όπως: 

α)  υπηρεσίες κατάρτισης προσωπικού, ανεξαρτήτως του τόπου παροχής τους και 

β)  εφόσον παρέχονται στο έδαφος ενός ή αμφότερων των μερών, υπηρεσίες μηχανικής, διαχείρισης εργαλείων και μητρών, 
σχεδιασμού λογισμικού και παρεμφερών υπηρεσιών πληροφορικής, ή άλλες υπηρεσίες, 

δαπάνες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση: οι ακόλουθες δαπάνες για υπηρεσίες 
προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση: 

α)  προώθηση πωλήσεων και μάρκετινγκ· διαφήμιση στα μέσα ενημέρωσης· διαφήμιση και έρευνα αγοράς· υλικό διαφήμισης και 
επίδειξης· εκθέματα· συνέδρια πωλήσεων και εμπορικές εκθέσεις· διαφημιστικά πανό· προθήκες εμπορικής προώθησης 
(μάρκετινγκ)· δωρεάν δείγματα· έντυπα πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση (φυλλάδια προϊόντων, 
κατάλογοι, τεχνικά εγχειρίδια, τιμοκατάλογοι, εγχειρίδια συντήρησης και πληροφορίες σχετικά με την ενίσχυση των 
πωλήσεων)· καθιέρωση και προστασία λογοτύπων και εμπορικών σημάτων· χορηγίες· δαπάνες ανανέωσης αποθεμάτων 
χονδρικής και λιανικής πώλησης· ψυχαγωγία, 

β)  κίνητρα πωλήσεων και μάρκετινγκ· εκπτώσεις προς καταναλωτές και εμπόρους λιανικής ή χονδρικής πώλησης· κίνητρα 
παροχών σε είδος, 

γ) μισθοί και ημερομίσθια· προμήθειες επί των πωλήσεων· παροχές επιβράβευσης (μπόνους)· επιδόματα (π.χ. ιατροφαρμα
κευτικής περίθαλψης, κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδοτικών παροχών)· έξοδα ταξιδιού και διαβίωσης· και συνδρομές 
μελών και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών για το προσωπικό υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και 
εξυπηρέτησης μετά την πώληση, 

δ)  πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, 
καθώς και κατάρτιση των υπαλλήλων των πελατών μετά την πώληση, εφόσον οι αντίστοιχες δαπάνες δηλώνονται χωριστά 
για τις υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση προϊόντων στις οικονομικές 
καταστάσεις ή στην αναλυτική λογιστική του παραγωγού, 

ε)  ασφάλιση αστικής ευθύνης προϊόντων, 

στ)  εξοπλισμός γραφείου για υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, εφόσον οι 
αντίστοιχες δαπάνες δηλώνονται χωριστά για τις υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την 
πώληση προϊόντων στις οικονομικές καταστάσεις ή στην αναλυτική λογιστική του παραγωγού, 

ζ)  τηλεφωνικές, ταχυδρομικές και λοιπές επικοινωνίες, εφόσον οι αντίστοιχες δαπάνες δηλώνονται χωριστά για τις υπηρεσίες 
προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση προϊόντων στις οικονομικές καταστάσεις ή στην 
αναλυτική λογιστική του παραγωγού, 

η)  μισθώματα και αποσβέσεις γραφείων προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση και κέντρων 
διανομής, 

θ)  ασφάλιστρα ακίνητης περιουσίας, φόροι, δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εργασιών επισκευής και συντήρησης 
γραφείων προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση και κέντρων διανομής, όταν οι εν λόγω 
δαπάνες δηλώνονται χωριστά για τις υπηρεσίες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση 
προϊόντων στις οικονομικές καταστάσεις ή στην αναλυτική λογιστική του παραγωγού, και 

ι)  πληρωμές από τον παραγωγό προς άλλα πρόσωπα για επισκευές που καλύπτονται από εγγύηση, 

έξοδα αποστολής και συσκευασίας: τα έξοδα που προκύπτουν κατά τη συσκευασία ενός προϊόντος για την αποστολή του 
και κατά την αποστολή του προϊόντος από το σημείο απευθείας αποστολής στον αγοραστή, μη συμπεριλαμβανομένου του 
κόστους προετοιμασίας και συσκευασίας του προϊόντος για λιανική πώληση, και 
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συνολικό κόστος: το συνολικό κόστος του προϊόντος, τα έξοδα περιόδου και οι λοιπές δαπάνες που πραγματοποιούνται σε 
σχέση με την παραγωγή ενός προϊόντος στον Καναδά, όπου:  

α) κόστος προϊόντος: οι δαπάνες που συνδέονται με την παραγωγή ενός προϊόντος και περιλαμβάνουν την αξία των υλών, το 
άμεσο εργατικό κόστος και τα άμεσα γενικά έξοδα,  

β) έξοδα περιόδου: άλλες δαπάνες πέραν του κόστους του προϊόντος οι οποίες εξοφλούνται κατά την περίοδο που 
προκύπτουν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων πωλήσεων και των γενικών και διοικητικών εξόδων,  

γ) λοιπές δαπάνες: το σύνολο των δαπανών που καταχωρίζονται στα λογιστικά βιβλία του παραγωγού πέραν του κόστους 
προϊόντος ή των εξόδων περιόδου. 

2. Για τον υπολογισμό του καθαρού κόστους ενός προϊόντος του πίνακα Δ.1 (Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για οχήματα 
που εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση) που παρατίθεται στο παράρτημα 5-Α, ο παραγωγός του προϊόντος 
δύναται: 

α)  να υπολογίζει το συνολικό κόστος που προκύπτει για το σύνολο των προϊόντων που παράγονται από τον συγκεκριμένο 
παραγωγό, να αφαιρεί τυχόν δαπάνες προώθησης πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, δικαιώματα 
εκμετάλλευσης, έξοδα αποστολής και συσκευασίας, καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες τόκων που συμπεριλαμβάνονται 
ενδεχομένως στο συνολικό κόστος όλων των εν λόγω προϊόντων, και κατόπιν να καταλογίζει ευλόγως στο προϊόν το καθαρό 
κόστος που προκύπτει για τα εν λόγω προϊόντα, 

β)  να υπολογίζει το συνολικό κόστος που προκύπτει για το σύνολο των προϊόντων που παράγονται από τον συγκεκριμένο 
παραγωγό, να καταλογίζει ευλόγως το συνολικό κόστος στο προϊόν και κατόπιν να αφαιρεί τυχόν δαπάνες προώθησης 
πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, δικαιώματα εκμετάλλευσης, έξοδα αποστολής και συσκευασίας, 
καθώς και μη αποδεκτές δαπάνες τόκων που συμπεριλαμβάνονται ενδεχομένως στο μερίδιο του συνολικού κόστους που 
καταλογίζεται στο προϊόν, ή 

γ)  να καταλογίζει ευλόγως κάθε δαπάνη που αποτελεί μέρος του συνολικού κόστους που βαρύνει τον συγκεκριμένο παραγωγό 
σε σχέση με το προϊόν, ούτως ώστε το άθροισμα των εν λόγω δαπανών να μην συμπεριλαμβάνει τυχόν δαπάνες προώθησης 
πωλήσεων, μάρκετινγκ και εξυπηρέτησης μετά την πώληση, δικαιώματα εκμετάλλευσης, έξοδα αποστολής και συσκευασίας ή 
μη αποδεκτές δαπάνες τόκων. 

3. Για τον σκοπό του υπολογισμού του καθαρού κόστους ενός προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο 1, ο παραγωγός 
δύναται να εξάγει τον μέσο όρο των υπολογισμών του για το αντίστοιχο οικονομικό έτος χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες κατηγορίες, με βάση είτε τον συνολικό αριθμό των αυτοκίνητων οχημάτων που παράγονται από τον εν λόγω 
παραγωγό στην αντίστοιχη κατηγορία είτε με βάση μόνο τον αριθμό των αυτοκίνητων οχημάτων της αντίστοιχης κατηγορίας 
που παράγονται από τον εν λόγω παραγωγό και εξάγονται στο έδαφος του άλλου μέρους: 

α)  ίδια σειρά μοντέλων αυτοκίνητων οχημάτων της ίδιας κλάσης οχημάτων που παράγονται στην ίδια μονάδα παραγωγής στο 
έδαφος ενός μέρους, 

β)  ίδια σειρά μοντέλων αυτοκίνητων οχημάτων που παράγονται στην ίδια μονάδα παραγωγής στο έδαφος ενός μέρους, 

γ)  ίδια σειρά μοντέλων αυτοκίνητων οχημάτων που παράγονται στο έδαφος ενός μέρους, 

δ)  ίδια κλάση αυτοκίνητων οχημάτων που παράγονται στην ίδια μονάδα παραγωγής στο έδαφος ενός μέρους ή 

ε)  οποιαδήποτε άλλη κατηγορία αποφασίσουν ενδεχομένως τα μέρη. 

ΤΜΗΜΑ Γ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 18 

Αποδεικτικό καταγωγής 

1. Τα προϊόντα καταγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εισαγωγή τους στον Καναδά και τα προϊόντα καταγωγής 
Καναδά κατά την εισαγωγή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονται στο καθεστώς προτιμησιακής μεταχείρισης της παρούσας 
συμφωνίας βάσει δήλωσης («δήλωση τόπου καταγωγής»). 

2. Η δήλωση τόπου καταγωγής αναγράφεται σε τιμολόγιο ή άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο περιγράφεται το καταγόμενο 
προϊόν με επαρκείς λεπτομέρειες ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή του. 

3. Το κείμενο της δήλωσης τόπου καταγωγής ανά γλώσσα παρατίθεται στο παράρτημα 2. 
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Άρθρο 19 

Υποχρεώσεις σχετικά με τις εξαγωγές 

1. Η δήλωση τόπου καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 συμπληρώνεται: 

α)  στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από εξαγωγέα σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και 

β)  στον Καναδά, από εξαγωγέα σύμφωνα με το μέρος V του Customs Act, R.S.C., 1985, c. 1 (2nd Supp.). 

2. Ο εξαγωγέας που συμπληρώνει δήλωση τόπου καταγωγής υποβάλλει, κατόπιν αιτήματος της τελωνειακής αρχής του 
μέρους εξαγωγής, αντίγραφο της δήλωσης τόπου καταγωγής και όλα των απαιτούμενα έγγραφα που αποδεικνύουν τον 
χαρακτήρα καταγωγής των οικείων προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών εγγράφων ή των γραπτών δηλώσεων 
των παραγωγών ή των προμηθευτών, και πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

3. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, η δήλωση τόπου καταγωγής συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα. 

4. Κάθε μέρος δύναται να επιτρέπει τη συμπλήρωση δήλωσης τόπου καταγωγής από τον εξαγωγέα κατά την εξαγωγή των 
προϊόντων στα οποία αναφέρεται η δήλωση τόπου καταγωγής ή μετά την εξαγωγή τους εάν η δήλωση τόπου καταγωγής 
προσκομίζεται στο μέρος εισαγωγής εντός δύο ετών από την ημερομηνία εισαγωγής των προϊόντων στα οποία αναφέρεται η 
δήλωση ή εντός προθεσμίας μεγαλύτερης διάρκειας εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία του μέρους εισαγωγής. 

5. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δύναται να επιτρέπει την εφαρμογή μιας δήλωσης τόπου καταγωγής σε 
πολλαπλές αποστολές πανομοιότυπων καταγόμενων προϊόντων οι οποίες πραγματοποιούνται εντός χρονικού διαστήματος που 
δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες, όπως ορίζεται από τον εξαγωγέα στην εν λόγω δήλωση τόπου καταγωγής. 

6. Όταν ένας εξαγωγέας ο οποίος έχει συμπληρώσει δήλωση τόπου καταγωγής γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι η 
δήλωση τόπου καταγωγής περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, κοινοποιεί αμέσως και γραπτώς στον εισαγωγέα τυχόν αλλαγές που 
επηρεάζουν τον χαρακτήρα καταγωγής κάθε προϊόντος το οποίο αφορά η δήλωση τόπου καταγωγής. 

7. Τα μέρη δύνανται να επιτρέπουν την καθιέρωση ενός συστήματος το οποίο παρέχει δυνατότητα για ηλεκτρονική υποβολή 
δήλωσης τόπου καταγωγής απευθείας από τον εξαγωγέα που είναι εγκατεστημένος στο έδαφος ενός μέρους προς έναν 
εισαγωγέα εγκατεστημένο στο έδαφος του άλλου μέρους, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης της υπογραφής του 
εξαγωγέα στη δήλωση τόπου καταγωγής με ηλεκτρονική υπογραφή ή κωδικό ταυτοποίησης. 

Άρθρο 20 

Διάρκεια ισχύος της δήλωσης τόπου καταγωγής 

1. Η δήλωση τόπου καταγωγής ισχύει για 12 μήνες από την ημερομηνία συμπλήρωσής της από τον εξαγωγέα, ή για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται από το μέρος εισαγωγής. Η υπαγωγή στο καθεστώς προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης πρέπει να ζητείται εντός της εν λόγω περιόδου ισχύος από τις τελωνειακές αρχές του μέρους 
εισαγωγής. 

2. Το μέρος εισαγωγής δύναται να κάνει δεκτή δήλωση τόπου καταγωγής που κατατίθεται στην τελωνειακή αρχή του μετά 
τη λήξη της περιόδου ισχύος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, με σκοπό την εφαρμογή του καθεστώτος προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία του εν λόγω μέρους. 

Άρθρο 21 

Υποχρεώσεις σχετικά με τις εισαγωγές 

1. Για να ζητήσει προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση, ο εισαγωγέας: 

α)  υποβάλλει τη δήλωση τόπου καταγωγής στην τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, όπως απαιτείται και σύμφωνα με τις 
διαδικασίες που εφαρμόζονται στο εν λόγω μέρος, 

β)  υποβάλλει μετάφραση της δήλωσης τόπου καταγωγής, εάν ζητηθεί από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, και 

γ)  καταθέτει, εάν ζητηθεί από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, δήλωση η οποία συνοδεύει τη διασάφηση 
εισαγωγής, ή αποτελεί μέρος αυτής, και στην οποία βεβαιώνεται ότι τα προϊόντα πληρούν τους απαιτούμενους όρους για 
την εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας. 
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2. Όταν ένας εισαγωγέας γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι η δήλωση τόπου καταγωγής για ένα προϊόν στο οποίο έχει 
χορηγηθεί προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση περιέχει ανακριβείς πληροφορίες, κοινοποιεί αμέσως και γραπτώς στην 
τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής τυχόν αλλαγές που επηρεάζουν τον χαρακτήρα καταγωγής του εν λόγω προϊόντος και 
καταβάλλει τυχόν οφειλόμενους δασμούς. 

3. Όταν ένας εισαγωγέας ζητά προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση για ένα προϊόν που εισάγεται από το έδαφος του 
άλλου μέρους, το μέρος εισαγωγής δύναται να απορρίψει την υπαγωγή του εν λόγω προϊόντος σε καθεστώς προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης σε περίπτωση που ο εισαγωγέας δεν συμμορφώνεται με οποιαδήποτε απαίτηση του παρόντος 
πρωτοκόλλου. 

4. Κάθε μέρος προβλέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, ότι εάν ένα προϊόν είχε χαρακτηριστεί ως καταγόμενο προϊόν κατά 
την εισαγωγή του στο έδαφος του εν λόγω μέρους αλλά ο εισαγωγέας δεν είχε στη διάθεσή του δήλωση τόπου καταγωγής κατά 
τον χρόνο εισαγωγής, ο εισαγωγέας του προϊόντος δύναται, εντός περιόδου τουλάχιστον τριών ετών από την ημερομηνία 
εισαγωγής, να υποβάλει αίτηση επιστροφής των καταβληθέντων δασμών διότι δεν είχε χορηγηθεί στο προϊόν καθεστώς προτιμη
σιακής δασμολογικής μεταχείρισης. 

Άρθρο 22 

Απόδειξη σχετικά με τη μεταφορά μέσω τρίτης χώρας 

Κάθε μέρος δύναται, μέσω της τελωνειακής αρχής του, να ζητήσει από έναν εισαγωγέα να αποδείξει ότι η αποστολή ενός 
προϊόντος για το οποίο ο εισαγωγέας ζητά προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 14, προσκομίζοντας τα ακόλουθα έγγραφα: 

α)  έγγραφα του μεταφορέα, συμπεριλαμβανομένων φορτωτικών, στα οποία αναγράφονται το δρομολόγιο και όλα τα σημεία 
αποστολής και διαμετακόμισης πριν από την εισαγωγή του προϊόντος, και 

β)  όταν η αποστολή ή η διαμετακόμιση του προϊόντος πραγματοποιείται εκτός των εδαφών των μερών, αντίγραφα των 
εγγράφων τελωνειακού ελέγχου στα οποία αναγράφεται, προς ενημέρωση της εν λόγω τελωνειακής αρχής, ότι το προϊόν 
παρέμενε υπό τελωνειακό έλεγχο για όσο διάστημα βρισκόταν εκτός των εδαφών των μερών. 

Άρθρο 23 

Εισαγωγή με τμηματικές αποστολές 

Τα μέρη προβλέπουν ότι, όταν αποσυναρμολογημένα ή μη συναρμολογημένα προϊόντα κατά την έννοια του γενικού κανόνα 2 
στοιχείο α) του ΕΣ που υπάγονται στα τμήματα XVI και XVII ή στις κλάσεις 7308 και 9406 του ΕΣ εισάγονται με τμηματικές 
αποστολές κατόπιν αιτήματος του εισαγωγέα και υπό τους όρους που καθορίζονται από την τελωνειακή αρχή του μέρους 
εισαγωγής, υποβάλλεται στην εν λόγω τελωνειακή αρχή κατά την εισαγωγή της πρώτης τμηματικής αποστολής ενιαία δήλωση 
τόπου καταγωγής για τα εν λόγω προϊόντα, όπως απαιτείται. 

Άρθρο 24 

Απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης δήλωσης τόπου καταγωγής 

1. Κάθε μέρος δύναται, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, να παραιτηθεί από την απαίτηση προσκόμισης δήλωσης τόπου 
καταγωγής που αναφέρεται στο άρθρο 21, για χαμηλής αξίας αποστολές προϊόντων καταγωγής του άλλου μέρους και για 
προϊόντα καταγωγής που αποτελούν μέρος των προσωπικών αποσκευών ταξιδιωτών που προέρχονται από το άλλο μέρος. 

2. Τα μέρη δύναται να εξαιρέσουν μια εισαγωγή από τις διατάξεις της παραγράφου 1 όταν η εν λόγω εισαγωγή αποτελεί 
μέρος σειράς εισαγωγών για τις οποίες μπορεί ευλόγως να θεωρηθεί ότι πραγματοποιήθηκαν ή προγραμματίστηκαν με σκοπό 
την αποφυγή των απαιτήσεων του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με τις δηλώσεις τόπου καταγωγής. 

3. Τα μέρη δύνανται να καθορίσουν οριακές τιμές για τα προϊόντα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με τις εν λόγω οριακές τιμές. 
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Άρθρο 25 

Δικαιολογητικά έγγραφα 

Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν έγγραφα τα οποία αφορούν τα 
εξής: 

α)  τις διαδικασίες παραγωγής οι οποίες πραγματοποιήθηκαν επί του καταγόμενου προϊόντος ή επί των καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του εν λόγω προϊόντος, 

β)  την αγορά, το κόστος, την αξία και την πληρωμή του προϊόντος, 

γ)  την καταγωγή, την αγορά, το κόστος, την αξία και την πληρωμή όλων των υλών, συμπεριλαμβανομένων ουδέτερων 
στοιχείων, που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή του προϊόντος, και 

δ)  την αποστολή του προϊόντος. 

Άρθρο 26 

Φύλαξη αρχείων 

1. Ένας εξαγωγέας ο οποίος έχει συμπληρώσει δήλωση τόπου καταγωγής φυλάσσει αντίγραφο της δήλωσης τόπου 
καταγωγής, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 25, για χρονικό διάστημα τριών ετών μετά τη 
συμπλήρωση της δήλωσης τόπου καταγωγής ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο ενδέχεται να ορίσει το μέρος 
εξαγωγής. 

2. Εάν η δήλωση τόπου καταγωγής που υποβάλλεται από έναν εξαγωγέα βασίζεται σε γραπτή δήλωση του παραγωγού, ο 
παραγωγός υποχρεούται να τηρεί αρχεία σύμφωνα με την παράγραφο 1. 

3. Όταν προβλέπεται από τη νομοθεσία του μέρους εισαγωγής, ένας εισαγωγέας στον οποίο έχει χορηγηθεί καθεστώς 
προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης φυλάσσει τα έγγραφα τεκμηρίωσης σχετικά με την εισαγωγή του προϊόντος, μεταξύ 
των οποίων αντίγραφο της δήλωσης τόπου καταγωγής, για χρονικό διάστημα τριών ετών από την ημερομηνία χορήγησης του 
καθεστώτος προτιμησιακής μεταχείρισης, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το οποίο ενδέχεται να ορίσει το εν λόγω μέρος. 

4. Κάθε μέρος επιτρέπει, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, στους εισαγωγείς, εξαγωγείς και παραγωγούς που είναι εγκατε
στημένοι στο έδαφός του να τηρούν έγγραφα τεκμηρίωσης ή αρχεία σε οποιοδήποτε μέσο αποθήκευσης, υπό τον όρο ότι τα εν 
λόγω έγγραφα τεκμηρίωσης ή αρχεία μπορούν να ανακτηθούν και να εκτυπωθούν. 

5. Κάθε μέρος δύναται να απορρίψει την υπαγωγή ενός προϊόντος που αποτελεί αντικείμενο ελέγχου καταγωγής σε 
καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης όταν ο εισαγωγέας, εξαγωγέας ή παραγωγός του προϊόντος για το οποίο 
απαιτείται η τήρηση αρχείων ή εγγράφων τεκμηρίωσης βάσει του παρόντος άρθρου: 

α)  δεν τηρεί αρχεία ή έγγραφα τεκμηρίωσης που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της καταγωγής του προϊόντος σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου ή 

β)  αρνείται να παράσχει πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία ή έγγραφα τεκμηρίωσης. 

Άρθρο 27 

Διαφορές και λάθη εκτύπωσης 

1. Η διαπίστωση μικροδιαφορών μεταξύ των δηλώσεων που γίνονται στη δήλωση τόπου καταγωγής και εκείνων που 
αναγράφονται στα έγγραφα που υποβάλλονται στις τελωνειακές αρχές για τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων εισαγωγής των 
προϊόντων δεν συνεπάγεται αφ' εαυτής την ακυρότητα της δήλωσης τόπου καταγωγής, εάν αποδεικνύεται ότι το έγγραφο αυτό 
αντιστοιχεί πράγματι στα προσκομισθέντα προϊόντα. 

2. Προφανή λάθη εκτύπωσης, όπως λάθη δακτυλογράφησης, στη δήλωση τόπου καταγωγής δεν συνεπάγονται την απόρριψη 
του εν λόγω εγγράφου, εάν τα λάθη αυτά δεν δημιουργούν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δηλώσεων του εν λόγω 
εγγράφου. 
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Άρθρο 28 

Συνεργασία 

1. Τα μέρη συνεργάζονται για την ενιαία εφαρμογή και ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος πρωτοκόλλου και παρέχουν, 
μέσω των τελωνειακών αρχών τους, αμοιβαία συνδρομή κατά τον έλεγχο του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων στον οποίο 
βασίζονται οι δηλώσεις τόπου καταγωγής. 

2. Για τη διευκόλυνση των ελέγχων ή της παρεχόμενης συνδρομής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι τελωνειακές 
αρχές των μερών ανταλλάσσουν, μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τελωνειακών αρχών. 

3. Συνομολογείται ότι η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής αναλαμβάνει το σύνολο των δαπανών για την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου 1. 

4. Συνομολογείται επιπλέον ότι οι τελωνειακές αρχές των μερών θα συζητούν τη συνολική λειτουργία και διαχείριση της 
διαδικασίας ελέγχου, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης του φόρτου εργασίας και της εξέτασης των προτεραιοτήτων. Σε 
περίπτωση ασυνήθους αύξησης του αριθμού των αιτήσεων, οι τελωνειακές αρχές των μερών θα προβαίνουν σε διαβούλευση για 
να ορίσουν προτεραιότητες και να εξετάσουν τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για τη διαχείριση του φόρτου εργασίας, 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν λειτουργικές απαιτήσεις. 

5. Όσον αφορά τα προϊόντα που θεωρούνται καταγόμενα σύμφωνα με το άρθρο 3, τα μέρη δύνανται να συνεργάζονται με 
μια τρίτη χώρα για την ανάπτυξη τελωνειακών καθεστώτων βάσει των αρχών του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Άρθρο 29 

Έλεγχος καταγωγής 

1. Για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου, τα μέρη παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των 
τελωνειακών αρχών τους, για τον έλεγχο της καταγωγής των προϊόντων και για τη διασφάλιση της ορθότητας των αιτήσεων για 
προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση. 

2. Η αίτηση ενός μέρους για τη διεξαγωγή ελέγχου καταγωγής ώστε να διαπιστωθεί αν ένα προϊόν είναι καταγόμενο ή αν 
πληρούνται όλες οι υπόλοιπες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου: 

α)  βασίζεται σε μεθόδους εκτίμησης κινδύνου που εφαρμόζονται από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, στις οποίες 
μπορεί να περιλαμβάνεται η τυχαία επιλογή, ή 

β)  υποβάλλεται όταν το μέρος εισαγωγής διατηρεί εύλογες αμφιβολίες σχετικά με το αν πρόκειται για καταγόμενο προϊόν ή αν 
πληρούνται οι υπόλοιπες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

3. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δύναται να ελέγξει αν πρόκειται για καταγόμενο προϊόν ζητώντας εγγράφως 
από την τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής να διενεργήσει σχετικό έλεγχο. Κατά την υποβολή αιτήματος για τη διενέργεια 
του εν λόγω ελέγχου, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής παρέχει στην τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής τα 
ακόλουθα στοιχεία: 

α)  τα στοιχεία της τελωνειακής αρχής που εξέδωσε το αίτημα, 

β)  την επωνυμία του εξαγωγέα ή του παραγωγού που πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο, 

γ)  το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου και 

δ)  αντίγραφο της δήλωσης τόπου καταγωγής και, κατά περίπτωση, τυχόν άλλα σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. 

4. Κατά περίπτωση, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δύναται να ζητήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 3, συγκεκριμένα έγγραφα τεκμηρίωσης και πληροφορίες από την τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής. 

5. Μια αίτηση που υποβάλλεται από την τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δυνάμει της παραγράφου 3 διαβιβάζεται 
στην τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο με τον οποίο παρέχεται 
επιβεβαίωση παραλαβής από την εν λόγω τελωνειακή αρχή. 
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6. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής προβαίνει στον έλεγχο καταγωγής. Προς τον σκοπό αυτό, η τελωνειακή αρχή 
δύναται, σύμφωνα με τη νομοθεσία της, να ζητήσει έγγραφα τεκμηρίωσης και αποδεικτικά στοιχεία ή να επισκεφθεί τους 
χώρους ενός εξαγωγέα ή παραγωγού ώστε να ελέγξει τα αρχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 και τις εγκαταστάσεις που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος. 

7. Εάν ένας εξαγωγέας έχει στηριχθεί σε δήλωση τόπου καταγωγής βάσει γραπτής δήλωσης του παραγωγού ή του 
προμηθευτή, ο εν λόγω εξαγωγέας δύναται να μεριμνήσει ώστε ο παραγωγός ή ο προμηθευτής να παράσχει τα έγγραφα 
τεκμηρίωσης ή τις πληροφορίες απευθείας στην τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής κατόπιν αιτήματος του εν λόγω μέρους. 

8. Το ταχύτερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 4, η τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής συμπληρώνει έντυπο ελέγχου με το οποίο προσδιο
ρίζεται αν το προϊόν είναι καταγόμενο και αν πληροί τις λοιπές απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου, και: 

α)  διαβιβάζει στην τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής, με συστημένη επιστολή ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο με τον 
οποίο παρέχεται επιβεβαίωση παραλαβής από την εν λόγω τελωνειακή αρχή, γραπτή έκθεση η οποία παρέχει τη δυνατότητα 
στη συγκεκριμένη τελωνειακή αρχή να προσδιορίσει αν πρόκειται για καταγόμενο προϊόν, και η οποία περιλαμβάνει: 

i)  τα αποτελέσματα του ελέγχου, 

ii)  την περιγραφή του προϊόντος που υπόκειται σε έλεγχο και τη δασμολογική κατάταξη που αφορά την εφαρμογή του 
κανόνα καταγωγής, 

iii)  περιγραφή και επεξήγηση των εργασιών παραγωγής που κρίνονται επαρκείς για την τεκμηρίωση του σκεπτικού σχετικά 
με τον χαρακτήρα καταγωγής του προϊόντος, 

iv)  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διενέργειας του ελέγχου και 

v)  κατά περίπτωση, έγγραφα τεκμηρίωσης· και 

β)  με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας, κοινοποιεί στον εξαγωγέα την απόφασή της σχετικά με το αν πρόκειται για 
καταγόμενο προϊόν. 

9. Η προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 8 μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης των οικείων 
τελωνειακών αρχών. 

10. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων ελέγχου καταγωγής που διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 8 ή των διαβου
λεύσεων βάσει της παραγράφου 13, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής προτείνει, με την επιφύλαξη τυχόν προληπτικών 
μέτρων που κρίνει ενδεχομένως αναγκαία, τον εκτελωνισμό του προϊόντος στον εισαγωγέα. 

11. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του ελέγχου καταγωγής δεν παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
8, η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δύναται να απορρίψει την υπαγωγή ενός προϊόντος σε καθεστώς προτιμησιακής 
δασμολογικής μεταχείρισης εάν διατηρεί εύλογες αμφιβολίες ή εάν δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει αν πρόκειται για 
καταγόμενο προϊόν. 

12. Εάν διαπιστωθούν διαφορές ως προς τις διαδικασίες ελέγχου του παρόντος άρθρου ή την ερμηνεία των κανόνων 
καταγωγής για τον προσδιορισμό του χαρακτήρα καταγωγής ενός προϊόντος, και οι εν λόγω διαφορές δεν μπορούν να 
επιλυθούν μέσω διαβουλεύσεων μεταξύ της τελωνειακής αρχής που ζήτησε τον έλεγχο και της τελωνειακής αρχής που είναι 
αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου, και σε περίπτωση που η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής σκοπεύει να προβεί σε 
προσδιορισμό καταγωγής που δεν συνάδει με τη γραπτή έκθεση που υποβάλλεται δυνάμει της παραγράφου 8 στοιχείο α) από 
την τελωνειακή αρχή του μέρους εξαγωγής, το μέρος εισαγωγής προβαίνει σε σχετική κοινοποίηση προς το μέρος εξαγωγής 
εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της γραπτής έκθεσης. 

13. Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, τα μέρη πραγματοποιούν και ολοκληρώνουν, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 12, διαβουλεύσεις με σκοπό την επίλυση των προαναφερόμενων διαφορών. Η 
προβλεπόμενη προθεσμία για την ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων μπορεί να παραταθεί κατά περίπτωση και κατόπιν γραπτής 
αμοιβαίας συναίνεσης μεταξύ των μερών. Η τελωνειακή αρχή του μέρους εισαγωγής δύναται να προβεί στον προσδιορισμό 
καταγωγής μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω διαβουλεύσεων. Τα μέρη δύνανται επίσης να επιλύσουν τις διαφορές αυτές στο 
πλαίσιο της κοινής επιτροπής τελωνειακής συνεργασίας που αναφέρεται στο άρθρο 34. 

14. Σε κάθε περίπτωση, οι διαφορές μεταξύ του εισαγωγέα και της τελωνειακής αρχής του μέρους εισαγωγής διευθετούνται 
βάσει της νομοθεσίας του μέρους εισαγωγής. 

15. Καμία από τις διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου δεν εμποδίζει την τελωνειακή αρχή ενός μέρους να εκδώσει 
απόφαση για τον προσδιορισμό της καταγωγής ή εκ των προτέρων απόφαση σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το οποίο αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης από την κοινή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας ή από την επιτροπή εμπορευματικών συναλλαγών, οι 
οποίες συγκροτούνται βάσει του άρθρου 26.2 (Ειδικές επιτροπές) στοιχείο α), ή να λαμβάνουν οποιαδήποτε άλλα μέτρα τα 
οποία κρίνουν απαραίτητα, εν αναμονή της επίλυσης του ζητήματος στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας. 
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Άρθρο 30 

Επανεξέταση και προσφυγή 

1. Κάθε μέρος παρέχει ουσιαστικά τα ίδια δικαιώματα επανεξέτασης και προσφυγής για αποφάσεις προσδιορισμού 
καταγωγής και εκ των προτέρων αποφάσεις που εκδίδονται από την τελωνειακή αρχή του με εκείνα που παρέχει στους 
εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι στο έδαφός του, σε οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο: 

α)  έχει παραλάβει απόφαση προσδιορισμού καταγωγής κατ' εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου ή 

β)  έχει παραλάβει εκ των προτέρων απόφαση δυνάμει του άρθρου 33 παράγραφος 1. 

2. Επιπλέον των διατάξεων των άρθρων 27.3 (Διοικητικές διαδικασίες) και 27.4 (Επανεξέταση και προσφυγή), κάθε μέρος 
διασφαλίζει ότι τα δικαιώματα επανεξέτασης και προσφυγής που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν πρόσβαση σε 
τουλάχιστον δύο επίπεδα προσφυγής ή σε επανεξέταση που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα δικαστικό ή οιονεί δικαστικό επίπεδο. 

Άρθρο 31 

Κυρώσεις 

Κάθε μέρος διατηρεί μέτρα τα οποία επιβάλλουν ποινικές, αστικές ή διοικητικές κυρώσεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας του 
που αφορούν το παρόν πρωτόκολλο. 

Άρθρο 32 

Εμπιστευτικότητα 

1. Το παρόν πρωτόκολλο δεν επιβάλλει στα μέρη την υποχρέωση να παρέχουν ή να επιτρέπουν πρόσβαση σε επιχειρηματικές 
πληροφορίες ή πληροφορίες σχετικές με φυσικό πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί, και 
των οποίων η κοινοποίηση θα μπορούσε να παρεμποδίσει την επιβολή της νομοθεσίας ή θα αντίκειτο στη νομοθεσία του οικείου 
μέρους σχετικά με την προστασία των επιχειρηματικών πληροφοριών, καθώς και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της 
ιδιωτικής ζωής. 

2. Κάθε μέρος τηρεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία του, τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών που συλλέγονται 
δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου και προστατεύει τις εν λόγω πληροφορίες από τυχόν κοινοποίηση που θα μπορούσε να 
θίξει την ανταγωνιστική θέση του προσώπου που παρέχει τις πληροφορίες. Εάν το μέρος που λαμβάνει τις πληροφορίες 
υποχρεούται εκ του νόμου να κοινοποιήσει τις πληροφορίες αυτές, το εν λόγω μέρος ενημερώνει σχετικά το πρόσωπο ή το 
μέρος που παρείχε τις πληροφορίες. 

3. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα που συλλέγονται δυνάμει του παρόντος 
πρωτοκόλλου δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς πέραν της εφαρμογής και της επιβολής του προσδιορισμού καταγωγής 
και τελωνειακών θεμάτων, εκτός εάν έχει χορηγηθεί σχετική έγκριση από το πρόσωπο ή το μέρος το οποίο παρείχε τις 
πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, τα μέρη δύνανται να επιτρέπουν τη χρήση πληροφοριών που συλλέγονται 
δυνάμει του παρόντος πρωτοκόλλου στο πλαίσιο τυχόν διοικητικών, δικαστικών ή οιονεί δικαστικών διαδικασιών οι οποίες 
κινούνται για λόγους μη συμμόρφωσης προς την τελωνειακή νομοθεσία για την εφαρμογή του παρόντος πρωτοκόλλου. Τα 
μέρη ενημερώνουν εκ των προτέρων το πρόσωπο ή το μέρος που παρείχε τις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτή. 

5. Προς διευκόλυνση της λειτουργίας και της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 2, τα μέρη ανταλλάσσουν 
πληροφορίες σχετικά με την αντίστοιχη νομοθεσία τους για την προστασία των δεδομένων. 

Άρθρο 33 

Εκ των προτέρων έκδοση αποφάσεων σχετικά με την καταγωγή 

1. Κάθε μέρος μεριμνά, μέσω της τελωνειακής αρχής του, και πριν από την εισαγωγή προϊόντος στο έδαφός του, για την 
ταχεία έκδοση γραπτών εκ των προτέρων αποφάσεων δυνάμει της νομοθεσίας του, με τις οποίες προσδιορίζεται αν το εν λόγω 
προϊόν είναι καταγόμενο σύμφωνα με το παρόν πρωτόκολλο. 

2. Κάθε μέρος θεσπίζει ή τηρεί διαδικασίες για την έκδοση εκ των προτέρων αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής 
περιγραφής των ευλόγως απαιτούμενων πληροφοριών για τη διεκπεραίωση μιας αίτησης για έκδοση απόφασης. 

3. Κάθε μέρος διασφαλίζει ότι η τελωνειακή αρχή του: 

α) δύναται, ανά πάσα στιγμή κατά την εξέταση μιας αίτησης για έκδοση εκ των προτέρων απόφασης, να ζητήσει συμπληρωματι
κές πληροφορίες από το πρόσωπο που ζητεί την έκδοση της απόφασης, 
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β)  εκδίδει την απόφαση εντός 120 ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες 
από το πρόσωπο το οποίο ζητεί την έκδοση της εκ των προτέρων απόφασης και 

γ)  παρέχει, στο πρόσωπο το οποίο ζητεί την έκδοση της εκ των προτέρων απόφασης, πλήρη αιτιολόγηση του σκεπτικού της 
απόφασης. 

4. Σε περίπτωση που η αίτηση για έκδοση εκ των προτέρων απόφασης αφορά ζήτημα το οποίο αποτελεί αντικείμενο: 

α)  ελέγχου καταγωγής, 

β)  ελέγχου εκ μέρους τελωνειακής αρχής ή προσφυγής σε τελωνειακή αρχή ή 

γ)  δικαστικού ή οιονεί δικαστικού ελέγχου στο έδαφος της τελωνειακής αρχής, 

η τελωνειακή αρχή δύναται, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, να απορρίψει την αίτηση έκδοσης απόφασης ή να αναβάλει την 
έκδοση της απόφασης. 

5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, κάθε μέρος εφαρμόζει μια εκδοθείσα εκ των προτέρων απόφαση στις εισαγωγές 
που πραγματοποιούνται στο έδαφός του και αφορούν το προϊόν για το οποίο ζητήθηκε η έκδοση της απόφασης κατά την 
ημερομηνία έκδοσής της ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, εάν ορίζεται στην απόφαση. 

6. Κάθε μέρος επιφυλάσσει, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ζητεί την έκδοση εκ των προτέρων απόφασης, την ίδια μεταχείριση 
που επιφυλάσσει και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το οποίο έχει εκδώσει εκ των προτέρων απόφαση, υπό τον όρο ότι τα 
πραγματικά περιστατικά και οι περιστάσεις είναι πανομοιότυπου χαρακτήρα σε όλες τις ουσιώδεις πτυχές τους. 

7. Το μέρος το οποίο εκδίδει εκ των προτέρων απόφαση δύναται να τροποποιήσει ή να ανακαλέσει την εν λόγω εκ των 
προτέρων απόφαση: 

α)  εάν η απόφαση βασίζεται σε πλάνη περί τα πράγματα, 

β)  εάν έχει επέλθει αλλαγή των ουσιωδών πραγματικών περιστατικών ή περιστάσεων επί των οποίων βασίστηκε η απόφαση, 

γ)  για λόγους συμμόρφωσης προς τυχόν τροποποίηση του κεφαλαίου δύο (Εθνική μεταχείριση και πρόσβαση των αγαθών στην 
αγορά) ή του παρόντος πρωτοκόλλου ή 

δ)  για λόγους συμμόρφωσης προς δικαστική απόφαση ή τροποποίηση της νομοθεσίας του. 

8. Κάθε μέρος μεριμνά ώστε τυχόν τροποποίηση ή ανάκληση εκ των προτέρων απόφασης να τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία 
κατά την οποία εκδίδεται η τροποποίηση ή η ανάκληση, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία εάν ορίζεται στην απόφαση, και να μην 
εφαρμόζεται στις εισαγωγές ενός προϊόντος που έχουν πραγματοποιηθεί πριν από την εν λόγω ημερομηνία, εκτός εάν το 
πρόσωπο για το οποίο είχε εκδοθεί η εκ των προτέρων απόφαση δεν ενήργησε σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της εν λόγω απόφασης. 

9. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 8, το μέρος που εκδίδει την εκ των προτέρων απόφαση δύναται, σύμφωνα με το 
οικείο δίκαιο, να αναβάλει την ημερομηνία έναρξης ισχύος τυχόν τροποποίησης ή ανάκλησης για χρονικό διάστημα το οποίο 
δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. 

10. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, κάθε μέρος μεριμνά για τη διατήρηση της ισχύος της εκ των προτέρων απόφασης, 
καθώς και για την τήρηση των διατάξεών της. 

Άρθρο 34 

Επιτροπή 

Η μεικτή επιτροπή τελωνειακής συνεργασίας («ΜΕΤΣ»), στην οποία εκχωρείται η αρμοδιότητα να ενεργεί υπό την αιγίδα της 
μεικτής επιτροπής ΣΟΕΣ ως ειδική επιτροπή βάσει του άρθρου 26.2 (Ειδικές επιτροπές) παράγραφος 1, δύναται να επανεξετάζει 
το παρόν πρωτόκολλο και να απευθύνει στη μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ συστάσεις τροποποίησης των διατάξεών του. Η ΜΕΤΣ 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με τα ακόλουθα ζητήματα: 

α)  την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων δασμολογικής κατάταξης και αποτίμησης 
που αφορούν το παρόν πρωτόκολλο, 

β)  τεχνικά, διοικητικά θέματα και θέματα ερμηνείας σχετικά με το παρόν πρωτόκολλο ή 

γ)  τις προτεραιότητες όσον αφορά τους ελέγχους καταγωγής και άλλα ζητήματα που προκύπτουν από τους ελέγχους 
καταγωγής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΟΡΙΟ ΑΝΟΧΗΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

φυσικές ίνες: ίνες άλλες από τις τεχνητές ή τις συνθετικές οι οποίες δεν έχουν νηματοποιηθεί. Οι φυσικές ίνες περιλαμ
βάνουν απορρίμματα και, εκτός αν έχει οριστεί άλλως, περιλαμβάνουν ίνες που έχουν χτενιστεί, λαναριστεί ή έχουν 
μεταποιηθεί με άλλο τρόπο, δεν έχουν όμως νηματοποιηθεί. Οι φυσικές ίνες περιλαμβάνουν τις χοντρότριχες της κλάσης 
05.11, τo μετάξι των κλάσεων 50.02 έως 50.03, καθώς και το μαλλί, τις τρίχες εκλεκτής ποιότητας και τις χοντροειδείς 
τρίχες των κλάσεων 51.01 έως 51.05, τις βαμβακερές ίνες των κλάσεων 52.01 έως 52.03 και τις άλλες ίνες φυτικής 
προέλευσης των κλάσεων 53.01 έως 53.05, 

υφαντικοί πολτοί, χημικές ύλες, και ύλες που προορίζονται για την κατασκευή χαρτιού: ύλες οι οποίες δεν 
υπάγονται στα κεφάλαια 50 έως 63 και που είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ινών ή νημάτων 
τεχνητών, συνθετικών ή από χαρτί και 

συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς: δέσμες από συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς ή 
απορρίμματα από συνθετικές ή τεχνητές ίνες των κλάσεων 55.01 έως 55.07. 

2. Για λόγους σαφήνειας διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να προσδιοριστεί αν όλες οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμο
ποιούνται για την παραγωγή ενός προϊόντος των κεφαλαίων 50 έως 63 τηρούν τον εφαρμοστέο κανόνα καταγωγής που 
καθορίζεται στο παράρτημα 5, είναι δυνατόν να μην ληφθούν υπόψη οι μη καταγόμενες ύλες των κεφαλαίων 1 έως 49 ή 
των κεφαλαίων 64 έως 97, συμπεριλαμβανομένων των υλών που περιέχουν υφαντικές ύλες. 

3.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, εάν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που 
υπάγεται στα κεφάλαια 50 έως 63 δεν πληρούν τους όρους του παραρτήματος 5, το εν λόγω προϊόν είναι παρά ταύτα 
καταγόμενο προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το προϊόν παράγεται από δύο ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες που απαριθμούνται στον πίνακα 1, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενων βασικών υφαντικών υλών που απαριθμούνται στον πίνακα 1 δεν υπερβαίνει το 10 % 
του καθαρού βάρους του προϊόντος και 

γ)  το προϊόν πληροί όλες τις υπόλοιπες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στην περίπτωση προϊόντος που υπάγεται στα κεφάλαια 50 έως 63 το οποίο 
παράγεται από μία ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες που απαριθμούνται στον πίνακα 1 και από μη καταγόμενα 
νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, το εν λόγω προϊόν είναι παρά 
ταύτα καταγόμενο προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το βάρος των μη καταγόμενων νημάτων από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από 
πολυαιθέρα δεν υπερβαίνει το 20 % του βάρους του προϊόντος και 

β)  το προϊόν πληροί όλες τις υπόλοιπες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

5.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, στην περίπτωση προϊόντος που υπάγεται στα κεφάλαια 50 έως 63 το οποίο 
παράγεται από μία ή περισσότερες βασικές υφαντικές ύλες που απαριθμούνται στον πίνακα 1 και από μη καταγόμενη 
λουρίδα που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από 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, το εν λόγω προϊόν είναι παρά ταύτα καταγόμενο προϊόν υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

α)  το βάρος της μη καταγόμενης λουρίδας που έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από 
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 δεν υπερβαίνει το 30 % του 
βάρους του προϊόντος, και 

β)  το προϊόν πληροί όλες τις υπόλοιπες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

6.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7, εάν οι μη καταγόμενες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προϊόντος που 
υπάγεται στα κεφάλαια 61 έως 63 δεν πληρούν τους όρους του παραρτήματος 5, το εν λόγω προϊόν είναι παρά ταύτα 
καταγόμενο προϊόν υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  οι μη καταγόμενες ύλες κατατάσσονται σε κλάση άλλη από αυτή του προϊόντος, 
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β)  η αξία των μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 8 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του 
προϊόντος και 

γ)  το προϊόν πληροί όλες τις υπόλοιπες εφαρμοστέες απαιτήσεις του παρόντος πρωτοκόλλου. 

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται για μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ειδών 
φοδραρίσματος και εσωτερικών επενδύσεων προϊόντος που υπάγεται στα κεφάλαια 61 έως 63. 

7. Το όριο ανοχής που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 6 δεν εφαρμόζεται για μη καταγόμενες ύλες οι οποίες χρησιμο
ποιούνται για την παραγωγή προϊόντος εάν οι εν λόγω ύλες υπόκεινται σε κανόνα καταγωγής που περιλαμβάνει ποσοστό για 
τη μέγιστη αξία ή το μέγιστο βάρος τους. 

Πίνακας 1 — Βασικές υφαντικές ύλες 

1. μετάξι 

2. μαλλί 

3. τρίχες χοντροειδείς 

4. τρίχες εκλεκτής ποιότητας 

5. χοντρότριχες 

6. βαμβάκι 

7. ύλες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή χαρτιού και χαρτί 

8. λινάρι 

9. καννάβι 

10. γιούτα και άλλες ίνες που προέρχονται από το εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) 

11. σιζάλ και άλλες υφαντικές ίνες του γένους Agaνe 

12. ίνες από κοκοφοίνικα, άβακα, ραμί και άλλες φυτικές υφαντικές ίνες 

13. συνθετικές ίνες, συνεχείς 

14. τεχνητές ίνες, συνεχείς 

15. νήματα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος 

16. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυπροπυλένιο 

17. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυεστέρες 

18. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυαμίδια 

19. μη συνεχείς συνθετικές πολυακριλονιτριλικές ίνες 

20. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυιμίδια 

21. συνθετικές ίνες μη συνεχείς από πολυτετραφθοροαιθυλένιο 

22. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(θειούχο φαινυλένιο) 

23. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από πολυ(βινυλοχλωρίδιο) 

24. άλλες μη συνεχείς συνθετικές ίνες 

25. μη συνεχείς συνθετικές ίνες από βισκόζη 

26. άλλες μη συνεχείς τεχνητές ίνες 
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27. νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυαιθέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο νήμα 

28. νήματα από πολυουρεθάνη που φέρουν κατά διαστήματα εύκαμπτα τμήματα από πολυεστέρα, έστω και περιτυλιγμένα 
με άλλο νήμα 

29. ύλη της κλάσης 56.05 (μεταλλικές κλωστές και νήματα επιμεταλλωμένα), στην οποία έχει ενσωματωθεί λουρίδα που 
έχει έναν πυρήνα που αποτελείται είτε από λεπτό έλασμα αργιλίου είτε από 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 

30. άλλη ύλη της κλάσης 56.05  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΘΕΟΥΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΙΛΙΑ 

1.  Για τους σκοπούς του παρόντος πρωτοκόλλου, στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο όρος «μέρος» δεν περιλαμβάνει 
τη Θέουτα και τη Μελίλια. 

2.  Προϊόντα καταγωγής Καναδά, όταν εισάγονται στη Θέουτα και τη Μελίλια, υπάγονται από κάθε άποψη στο ίδιο τελωνειακό 
καθεστώς, συμπεριλαμβανομένης της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, που εφαρμόζεται στα προϊόντα καταγωγής 
του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του πρωτοκόλλου 2 της πράξης προσχώρησης του Βασιλείου της 
Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Ο Καναδάς εφαρμόζει στις εισαγωγές προϊόντων 
καταγωγής Θέουτας και Μελίλιας που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία το ίδιο τελωνειακό καθεστώς, συμπεριλαμ
βανομένης της προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης, με εκείνο που εφαρμόζεται στα προϊόντα που εισάγονται και 
κατάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.  Οι κανόνες καταγωγής που ισχύουν για τον Καναδά βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό 
της καταγωγής των προϊόντων που εξάγονται από τον Καναδά προς τη Θέουτα και τη Μελίλια. Οι κανόνες καταγωγής που 
ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του παρόντος πρωτοκόλλου εφαρμόζονται για τον προσδιορισμό της καταγωγής 
των προϊόντων που εξάγονται από τη Θέουτα και τη Μελίλια προς τον Καναδά. 

4.  Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με την έκδοση, τη χρήση και τον μετέπειτα έλεγχο καταγωγής 
εφαρμόζονται στα προϊόντα που εξάγονται από τον Καναδά προς τη Θέουτα και τη Μελίλια και στα προϊόντα που εξάγονται 
από τη Θέουτα και τη Μελίλια προς τον Καναδά. 

5.  Οι διατάξεις του παρόντος πρωτοκόλλου σχετικά με τη σώρευση καταγωγής εφαρμόζονται στις εισαγωγές και εξαγωγές 
προϊόντων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά και της Θέουτας και της Μελίλιας. 

6.  Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 4 και 5, η Θέουτα και η Μελίλια λογίζονται ως ενιαίο έδαφος. 

7.  Αρμόδιες για την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος στη Θέουτα και τη Μελίλια είναι οι ισπανικές τελωνειακές αρχές.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ 

Επεξηγηματικές σημειώσεις για το παράρτημα 5 

1.  Στο παρόν παράρτημα παρατίθενται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να θεωρείται ένα προϊόν καταγόμενο 
κατά την έννοια του άρθρου 5 (Επαρκείς εργασίες παραγωγής). 

2.  Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

κεφάλαιο: κεφάλαιο του Εναρμονισμένου Συστήματος, 

κλάση: οποιοσδήποτε τετραψήφιος αριθμός, ή τα πρώτα τέσσερα ψηφία οποιουδήποτε αριθμού, που χρησιμοποιείται στο 
Εναρμονισμένο Σύστημα, 

τμήμα: τμήμα του Εναρμονισμένου Συστήματος, 

διάκριση: οποιοσδήποτε εξαψήφιος αριθμός, ή τα πρώτα έξι ψηφία οποιουδήποτε αριθμού, που χρησιμοποιείται στο 
Εναρμονισμένο Σύστημα και 

δασμολογική διάταξη: κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση του Εναρμονισμένου Συστήματος. 

3.  Ο ειδικός κανόνας καταγωγής, ή σύνολο ειδικών κανόνων καταγωγής, που εφαρμόζεται σε προϊόν υπαγόμενο σε 
συγκεκριμένη κλάση, διάκριση ή ομάδα κλάσεων ή διακρίσεων παρατίθεται ακριβώς δίπλα στην εκάστοτε κλάση, διάκριση ή 
ομάδα κλάσεων ή διακρίσεων. 

4.  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η απαίτηση αλλαγής στη δασμολογική κατάταξη ή οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση η οποία 
ορίζεται σε ειδικό κανόνα καταγωγής εφαρμόζεται μόνο σε μη καταγόμενη ύλη. 

5.  Σημειώσεις σχετικά με το τμήμα, το κεφάλαιο, την κλάση ή τη διάκριση, κατά περίπτωση, παρατίθενται στην αρχή κάθε νέου 
τμήματος, κεφαλαίου, κλάσης ή διάκρισης. Οι εν λόγω σημειώσεις πρέπει να εκλαμβάνονται σε συνάρτηση με τους ειδικούς 
κανόνες καταγωγής ανά προϊόν για το εφαρμοστέο τμήμα, κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση και ενδέχεται να επιβάλλουν 
περαιτέρω προϋποθέσεις για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής ανά προϊόν ή να παρέχουν εναλλακτικούς κανόνες. 

6.  Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, η αναφορά ενός ειδικού κανόνα καταγωγής σε βάρος εννοεί το καθαρό βάρος, ήτοι το 
βάρος ύλης ή προϊόντος στο οποίο δεν περιλαμβάνεται το βάρος της συσκευασίας όπως προβλέπεται στους ορισμούς 
«καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης» και «καθαρό βάρος του προϊόντος» στο άρθρο 1 (Ορισμοί) του παρόντος 
πρωτοκόλλου. 

7.  Αναφορά σε μη καταγόμενη ζάχαρη η οποία περιέχεται σε ειδικό κανόνα καταγωγής εννοεί τη μη καταγόμενη ύλη που 
αναφέρεται στο άρθρο 16 (Ζάχαρη) του παρόντος πρωτοκόλλου. 

8.  Εάν ένας ειδικός κανόνας καταγωγής απαιτεί: 

α)  αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση, ή αλλαγή στο προϊόν x (1) από οποιοδήποτε άλλο 
κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση, μόνο μη καταγόμενη ύλη υπαγόμενη σε κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση άλλο/άλλη από 
εκείνο/εκείνη του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος, 

β)  αλλαγή εντός κλάσης ή διάκρισης, ή εντός οποιασδήποτε από τις εν λόγω κλάσεις ή διακρίσεις, για την παραγωγή του 
προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιείται μη καταγόμενη ύλη υπαγόμενη στην ίδια κλάση ή διάκριση, καθώς και μη 
καταγόμενη ύλη υπαγόμενη σε κεφάλαιο, κλάση ή διάκριση άλλο/άλλη από εκείνο/εκείνη του προϊόντος, 

γ)  αλλαγή από οποιαδήποτε κλάση ή διάκριση εκτός ομάδας, μόνο μη καταγόμενη ύλη υπαγόμενη εκτός της ομάδας 
κλάσεων ή διακρίσεων μπορεί να χρησιμοποιείται για την παραγωγή του προϊόντος, 

δ)  ένα προϊόν να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενο, το προϊόν πρέπει να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενο κατά την έννοια 
του άρθρου 4 (Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα). Εάν μια αποστολή αποτελείται από πανομοιότυπα προϊόντα 
υπαγόμενα στη δασμολογική διάταξη x, κάθε προϊόν πρέπει να εξετάζεται χωριστά, 
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(1) Στις παρούσες σημειώσεις, ως προϊόν x ή δασμολογική διάταξη x νοείται συγκεκριμένο προϊόν ή δασμολογική διάταξη, και ως x % νοείται 
συγκεκριμένο ποσοστό. 



ε)  εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες της δασμολογικής διάταξης x είναι εξ ολοκλήρου 
παραγόμενες, όλες οι ύλες της δασμολογικής διάταξης x που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος πρέπει 
να είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες κατά την έννοια του άρθρου 4 (Εξ ολοκλήρου παραγόμενα προϊόντα), 

στ)  αλλαγή από τη δασμολογική διάταξη x, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, 
κλάση ή διάκριση, η αξία οποιασδήποτε μη καταγόμενης ύλης που πληροί την αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη η 
οποία προσδιορίζεται στη φράση που ξεκινά με τις λέξεις «ανεξαρτήτως αν» δεν λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό 
της αξίας μη καταγόμενων υλών. Εάν σε μια κλάση, διάκριση ή ομάδα κλάσεων ή διακρίσεων εφαρμόζονται δύο ή 
περισσότεροι ειδικοί κανόνες καταγωγής, η αλλαγή στη δασμολογική κατάταξη που προσδιορίζεται στην εν λόγω φράση 
αντανακλά την αλλαγή που προσδιορίζεται στον πρώτο κανόνα καταγωγής, 

ζ)  ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της δασμολογικής διάταξης x δεν πρέπει να υπερβαίνει το x % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, μόνον η αξία της μη καταγόμενης ύλης που προσδιορίζεται στον 
εν λόγω κανόνα καταγωγής λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών. Δεν 
επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού της μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που ορίζεται στον εν λόγω κανόνα 
καταγωγής με τη χρήση του άρθρου 6 (Όριο ανοχής), 

η)  ότι η αξία μη καταγόμενων υλών υπαγόμενων στην ίδια δασμολογική διάταξη με το τελικό προϊόν δεν πρέπει να 
υπερβαίνει το x % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, για την παραγωγή του 
προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιείται μη καταγόμενη ύλη υπαγόμενη σε δασμολογική διάταξη άλλη από εκείνη του 
προϊόντος. Μόνον η αξία μη καταγόμενων υλών υπαγόμενων στην ίδια δασμολογική διάταξη με το τελικό προϊόν 
λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της αξίας μη καταγόμενων υλών. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού της 
μέγιστης αξίας μη καταγόμενων υλών που ορίζεται στον εν λόγω κανόνα καταγωγής με τη χρήση του άρθρου 6 (Όριο 
ανοχής), 

θ)  ότι η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών δεν πρέπει να υπερβαίνει το x % της συναλλακτικής αξίας ή της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, κατά τον υπολογισμό της αξίας των μη καταγόμενων υλών λαμβάνεται υπόψη 
η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού της μέγιστης αξίας μη 
καταγόμενων υλών που ορίζεται στον εν λόγω κανόνα καταγωγής με τη χρήση του άρθρου 6 (Όριο ανοχής) και 

ι)  ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της δασμολογικής διάταξης x που χρησιμοποιείται για την παραγωγή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το x % του καθαρού βάρους του προϊόντος, οι προσδιοριζόμενες μη καταγόμενες ύλες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το προσδιοριζόμενο 
ποσοστό του καθαρού βάρους του προϊόντος σύμφωνα με τον ορισμό του «καθαρού βάρους του προϊόντος» στο άρθρο 
1. Δεν επιτρέπεται υπέρβαση του ποσοστού του μέγιστου βάρους μη καταγόμενης ύλης που ορίζεται στον εν λόγω 
κανόνα καταγωγής με τη χρήση του άρθρου 6 (Όριο ανοχής). 

9.  Ο ειδικός κανόνας καταγωγής αντιπροσωπεύει τις ελάχιστες εργασίες παραγωγής που απαιτείται να έχουν πραγματοποιηθεί 
σε μη καταγόμενη ύλη ώστε το προϊόν που προκύπτει να λαμβάνει χαρακτήρα καταγωγής. Περισσότερες εργασίες 
παραγωγής από εκείνες που ορίζει ο ειδικός κανόνας καταγωγής για το εν λόγω προϊόν προσδίδουν επίσης χαρακτήρα 
καταγωγής. 

10. Εάν ένας ειδικός κανόνας καταγωγής προβλέπει ότι μια προσδιοριζόμενη μη καταγόμενη ύλη δεν επιτρέπεται να χρησιμο
ποιείται, ή ότι η αξία ή το βάρος προσδιοριζόμενης μη καταγόμενης ύλης δεν πρέπει να υπερβαίνει συγκεκριμένο κατώτατο 
όριο, οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν εφαρμόζονται σε μη καταγόμενη ύλη υπαγόμενη σε άλλο σημείο του Εναρμονισμένου 
Συστήματος. 

11.  Σύμφωνα με το άρθρο 5 (Επαρκείς εργασίες παραγωγής), όταν μια ύλη λάβει χαρακτήρα καταγωγής στο έδαφος ενός 
μέρους και η εν λόγω ύλη χρησιμοποιηθεί περαιτέρω για την παραγωγή προϊόντος του οποίου προσδιορίζεται η καταγωγή, 
δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη οποιαδήποτε μη καταγόμενη ύλη η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή της εν λόγω 
ύλης. Αυτό ισχύει ανεξαρτήτως αν η ύλη έχει λάβει χαρακτήρα καταγωγής εντός του ίδιου εργοστασίου στο οποίο 
παράγεται το προϊόν. 

12. Οι ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν που παρατίθενται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται επίσης και σε χρησιμο
ποιημένα προϊόντα.  
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Τμήμα Ι Ζωντανά ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης 

Κεφάλαιο 1 Ζώα ζωντανά 

01.01-01.06 Όλα τα ζώα του κεφαλαίου 1 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα. 

Κεφάλαιο 2 Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγίων, βρώσιμα 

02.01-02.10 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 1 ή 2 εί
ναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 

Κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και άλλα ασπόνδυλα υδρόβια  

Σημείωση: 
Προϊόντα υδατοκαλλιέργειας του κεφαλαίου 3 θα λαμβάνονται υπόψη ως καταγόμενα σε 
ένα μέρος μόνον εφόσον καλλιεργούνται στο έδαφος του εν λόγω μέρους από μη καταγό
μενους ή καταγόμενους γόνους, όπως αυγά, ιχθύδια ή προνύμφες. 

03.01-03.08 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 3 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκομίας. Αυγά πτηνών. Μέλι φυσικό. Προϊόντα βρώσιμα 
ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

04.01 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της 
διάκρισης 1901.90 που περιέχουν στερεά γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού, υπό την 
προϋπόθεση ότι όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 είναι εξ ολοκλήρου πα
ραγόμενες. 

0402.10 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της 
διάκρισης 1901.90 που περιέχουν στερεά γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

α)  όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

0402.21-0402.99 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της 
διάκρισης 1901.90 που περιέχουν στερεά γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

α)  όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

04.03-04.06 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της 
διάκρισης 1901.90 που περιέχουν στερεά γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού, υπό την 
προϋπόθεση ότι: 

α)  όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

04.07-04.10 Εργασίες παραγωγής στις οποίες: 

α)  όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 4 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες· και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 
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Κεφάλαιο 5 Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

0501.00-0511.99 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Τμήμα ΙΙ Προϊόντα του φυτικού βασιλείου  

Σημείωση: 
Γεωργικά και κηπευτικά προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στο έδαφος ενός μέρους θεω
ρούνται καταγωγής του εδάφους του εν λόγω μέρους ακόμη και αν καλλιεργούνται από 
σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζω
ντανά μέρη φυτών εισαγόμενα από τρίτη χώρα. 

Κεφάλαιο 6 Φυτά ζωντανά και προϊόντα της ανθοκομίας 

06.01-06.04 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 6 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζες και κόνδυλοι, βρώσιμα 

07.01-07.09 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0710.10-0710.80 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0710.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος για μη καταγόμενα σπαράγγια, φασόλια, μπρόκολα, κράμβες, καρότα, 
κουνουπίδια, κολοκυθάκια, αγγούρια, αγγουράκια, αγκινάρες, μανιτάρια, κρεμμύδια, 
μπιζέλια, πατάτες, γλυκό καλαμπόκι, γλυκοπιπεριές και ντομάτες του κεφαλαίου 7 που 
χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του 
προϊόντος, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενων λαχανικών του κεφαλαίου 7 που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 50 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

07.11 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0712.20-0712.39 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0712.90 Αλλαγή σε μείγματα ξερών λαχανικών από μεμονωμένα ξερά λαχανικά εντός της παρούσας 
διάκρισης ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) το καθαρό βάρος για μη καταγόμενες κράμβες, καρότα, κολοκυθάκια, αγγούρια, αγγου
ράκια, αγκινάρες, μανιτάρια, πατάτες, γλυκό καλαμπόκι, γλυκοπιπεριές, ντομάτες και 
γογγύλια του κεφαλαίου 7 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενων λαχανικών του κεφαλαίου 7 που χρησιμοποιούνται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 50 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· 

ή 

Για οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 0712.90, εργασίες παραγωγής στις οποίες 
όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 

07.13-07.14 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 7 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 
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Κεφάλαιο 8 Καρποί και φρούτα βρώσιμα, φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 

08.01-08.10 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

08.11 Εργασίες παραγωγής στις οποίες: 

α)  όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

08.12 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0813.10-0813.40 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

0813.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α) το καθαρό βάρος για μη καταγόμενα αμύγδαλα, μήλα, βερίκοκα, μπανάνες, κεράσια, κά
στανα, εσπεριδοειδή, σύκα, σταφύλια, φουντούκια, νεκταρίνια, ροδάκινα, αχλάδια, δαμά
σκηνα και κοινά καρύδια του κεφαλαίου 8 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενων καρπών και φρούτων, με εξαίρεση τα αμύγδαλα, τα 
μήλα, τα βερίκοκα, τις μπανάνες, τα καρύδια Βραζιλίας, τις καράμβολες, τα μήλα ανα
καρδιοειδών, τα καρύδια ανακαρδιοειδών, τα κεράσια, τα κάστανα, τα εσπεριδοειδή, τις 
καρύδες, τα σύκα, τα σταφύλια, τα αχλάδια της ποικιλίας goyaves, τα φουντούκια, τους 
καρπούς του jacquier, τα λίτσι, τα καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της 
τριφύλλου), τις μάγγες, τις μαγγούστες, τα νεκταρίνια, τους καρπούς παπαίας, τους 
καρπούς της ροιάς (fruits de la passion), τα ροδάκινα, τα αχλάδια, τα φιστίκια, τις πι
ταχάγιες, τα δαμάσκηνα, τους καρπούς οξυφοίνικα ή τα κοινά καρύδια του κεφαλαίου 
8 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή, δεν υπερβαίνει το 50 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος, και 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενων καρπών και φρούτων του κεφαλαίου 8 που χρησιμο
ποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 80 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

08.14 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κεφαλαίου 8 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενες. 

Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά 

0901.11-0901.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

0902.10-0910.99 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 10 Δημητριακά 

10.01-10.08 Όλα τα δημητριακά του κεφαλαίου 10 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενα. 

Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας. Βύνη. Άμυλα κάθε είδους. Ινουλίνη. Γλουτένη από σιτάρι 

11.01-11.09 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες της κλάσης 07.01, της 
διάκρισης 0710.10, του κεφαλαίου 10 ή 11, ή της κλάσης 23.02 ή 23.03 είναι εξ ολο
κλήρου παραγόμενες. 

Κεφάλαιο 12 Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. Βιομηχα
νικά και φαρμακευτικά φυτά. Άχυρα και χορτονομές 

12.01-12.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

12.08 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. 

12.09-12.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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Κεφάλαιο 13 Γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά 

1301.20-1301.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

1302.11-1302.39 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 14 Πλεκτικές ύλες και άλλα προϊόντα φυτικής προέλευσης, που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού 

1401.10-1404.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Τμήμα ΙΙΙ Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. Προϊόντα της διάσπασης αυτών. Λίπη βρώσιμα επε
ξεργασμένα. Κεριά ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

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

15.01-15.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

15.05 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

15.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

15.07-15.08 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. 

15.09-15.10 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλα τα ελαιόλαδα της κλάσης 15.09 ή 15.10 είναι εξ 
ολοκλήρου παραγόμενα. 

15.11-15.15 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. 

1516.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

1516.20 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. 

15.17 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τις κλάσεις 15.07 έως 15.15, τη διά
κριση 1516.20 ή την κλάση 15.18.  

Σημείωση: 
Για τους σκοπούς του κανόνα καταγωγής για την κλάση 15.18 που αναφέρει περιεκτικό
τητα αδιάλυτων προσμείξεων, η περιεκτικότητα αυτή υπολογίζεται με τη μέθοδο Ca 3a- 
46 της Αμερικανικής Εταιρείας Χημικών Μηχανικών Πετρελαίου (American Oil Chemists' 
Society). 

15.18 Αλλαγή σε μεμονωμένα φυτικά λίπη ή λάδια ή κλάσματά τους από οποιοδήποτε άλλο κε
φάλαιο· 

ή 

Αλλαγή σε μη βρώσιμα μείγματα από ζωικά ή φυτικά λίπη ή λάδια ή κλάσματά τους, ή πα
ρασκευάσματα αυτών, τα οποία περιέχουν 0,15 % ή λιγότερο σε καθαρό βάρος αδιάλυτες 
προσμείξεις εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπό
θεση ότι οι εργασίες παραγωγής μειώνουν την περιεκτικότητα αδιάλυτων προσμείξεων· 

ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της κλάσης 15.18 από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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15.20 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

15.21-15.22 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα IV Προϊόντα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι. Κα
πνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού 

Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσματα κρεάτων, ψαριών ή μαλακοστράκων, μαλακίων ή άλλων ασπόνδυ
λων υδροβίων 

16.01-16.02 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από το κεφάλαιο 2. 

16.03 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από το κεφάλαιο 2 ή 3. 

16.04-16.05 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από το κεφάλαιο 3. 

Κεφάλαιο 17 Ζάχαρα και ζαχαρώδη παρασκευάσματα 

17.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

17.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την διάκριση 1701.91 ή 1701.99, υπό 
την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 11.01 έως 
11.08, της διάκρισης 1701.11 ή 1701.12 ή της κλάσης 17.03 που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

17.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

17.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  i)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

ii)  η αξία μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει 
το 30 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· 
και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού 

18.01-18.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

1803.10-1803.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

18.04-18.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

18.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  i)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

ii)  η αξία μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει 
το 30 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος, 
και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 
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Κεφάλαιο 19 Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα άμυλα κάθε είδους ή το 
γάλα. Είδη ζαχαροπλαστικής 

19.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 30 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

δ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος. 

1902.11-1902.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

1902.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 2, 3 ή 16 που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

γ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

δ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

1902.30-1902.40 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

19.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 
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1904.10-1904.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 30 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

δ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος. 

1904.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

1904.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 30 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

δ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος. 

19.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 10.06 ή των κλάσεων 11.01 έως 
11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βά
ρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

δ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 50 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 20 Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών 

20.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

20.02-20.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, στην οποία όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες του κε
φαλαίου 7 είναι εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 

20.04-20.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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20.06 Αλλαγή σε παρασκευάσματα από μύρτιλλα, κεράσια, καρπούς των φυτών airelles, myrtil
les, μούρα-σμέουρα, μούρα του Saskatoon ή φράουλες από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της κλάσης 20.06 από οποιαδήποτε άλλη κλάση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2007.10-2007.91 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2007.99 Αλλαγή σε μαρμελάδες, ζελέδες φρούτων, πολτούς φρούτων με ή χωρίς προσθήκη βουτύ
ρου για επάλειψη σε ψωμί από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το κα
θαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει 
το 60 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2007.99 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος.  

Σημείωση: 
Για τους σκοπούς των κανόνων καταγωγής που αφορούν παρασκευάσματα από μύρτιλλα, 
κεράσια, καρπούς των φυτών airelles, myrtilles, μούρα-σμέουρα, μούρα του Saskatoon ή 
φράουλες της κλάσης 20.08, το καθαρό βάρος του προϊόντος μπορεί να είναι το καθαρό 
βάρος όλων των υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του προϊόντος, εξαιρου
μένου του καθαρού βάρους νερού της κλάσης 22.01 που προστίθεται κατά τη διάρκεια 
παραγωγής του προϊόντος. Το καθαρό βάρος οποιουδήποτε φρούτου το οποίο χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή μπορεί να είναι το καθαρό βάρος του φρούτου ανεξαρτήτως αν 
είναι κατεψυγμένο ή τεμαχισμένο αλλά όχι περαιτέρω επεξεργασμένο 

2008.11-2008.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.20-2008.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.60 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.70 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.80 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.91 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2008.93 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 
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2008.97 Αλλαγή σε μείγματα που περιέχουν μύρτιλλα, κεράσια, καρπούς των φυτών airelles, myr
tilles, μούρα-σμέουρα, μούρα του Saskatoon ή φράουλες από οποιαδήποτε άλλη κλάση, 
υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2008.97 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2008.99 Αλλαγή σε παρασκευάσματα από μύρτιλλα, μούρα, σμέουρα ή μούρα του Saskatoon από 
οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζά
χαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 60 % του καθαρού βάρους 
του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2008.99 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2009.11-2009.79 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2009.81 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2009.89 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

2009.90 Αλλαγή σε μείγματα που περιέχουν χυμό μούρων, χυμό καρπών των φυτών airelles, myrtil
les, χυμό καρπών κουφοξυλιάς, χυμό μούρων-σμέουρων ή χυμό μούρων του Saskatoon 
από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, εκτός από μη καταγόμενο χυμό μούρων, χυμό καρπών 
των φυτών airelles, myrtilles, χυμό καρπών κουφοξυλιάς, χυμό μούρων-σμέουρων ή χυμό 
μούρων του Saskatoon της κλάσης 20.09, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενου χυμού απλής συμπύκνωσης της κλάσης 20.09 που 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του 
προϊόντος, και 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2009.90 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 21 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής 

2101.11-2101.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2102.10-2102.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

2103.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 04.07 έως 04.10 που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 
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2103.20 Αλλαγή σε tomato ketchup (κέτσαπ) ή σάλτσα τύπου barbeque από οποιαδήποτε άλλη 
διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 04.07, 04.08 ή 04.10 που χρησι
μοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 
και 

γ)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 
04.07, 04.08 ή 04.10 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 50 % 
του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2103.20 από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 04.07 έως 04.10 που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2103.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 04.07 έως 04.10 που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος.  

Σημείωση: 
Για τους σκοπούς του κανόνα καταγωγής για τη διάκριση 2103.90, τα σύνθετα αρτύ
ματα και καρυκεύματα είναι παρασκευάσματα διατροφής τα οποία μπορούν να προστε
θούν σε τρόφιμο προκειμένου να ενισχύσουν τη γεύση ή να προσδώσουν γεύση σε αυτό 
είτε κατά τη διάρκεια της παρασκευής ή της προετοιμασίας του πριν αυτό σερβιριστεί 
είτε αφού σερβιριστεί. 

2103.90 Αλλαγή σε σάλτσα τύπου barbeque, σάλτσες με βάση φρούτα, σύνθετα αρτύματα ή σύν
θετα καρυκεύματα από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 04.07, 04.08 ή 04.10 που χρησι
μοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 
και 

το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης και μη καταγόμενης ύλης της κλάσης 04.07, 
04.08 ή 04.10 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 50 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2103.90 από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 04.07 έως 04.10 που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2104.10-2105.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 
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21.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 40 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 22 Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι 

22.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2202.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2202.90 Αλλαγή σε ροφήματα που περιέχουν γάλα από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τις 
κλάσεις 04.01 έως 04.06 ή γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της διάκρισης 1901.90 που 
περιέχουν στερεά γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού βάρους, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 04.07 έως 04.10 που χρησιμο
ποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 2202.90 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

β) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

22.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

22.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τη διάκριση 0806.10, 2009.61 ή 
2009.69, την κλάση 22.07 ή 22.08. 

22.05-22.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

22.07-22.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση εκτός της παρούσας ομάδας, με εξαίρεση την κλάση 
22.04. 

Κεφάλαιο 23 Υπολείμματα και απορρίμματα των βιομηχανιών ειδών διατροφής. Τροφές παρα
σκευασμένες για ζώα 

23.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

23.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ύλης του κεφαλαίου 10 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2303.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ύλης του κεφαλαίου 10 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

2303.20-2303.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

23.04-23.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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23.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από το κεφάλαιο 2 ή 3, υπό την προϋπόθεση 
ότι: 

α)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 10 ή 11 που χρησιμοποιείται 
στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, 

β)  το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ζάχαρης που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος, και 

γ) το καθαρό βάρος μη καταγόμενης ύλης του κεφαλαίου 4 που χρησιμοποιείται στην πα
ραγωγή δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού  

Σημείωση: 
Γεωργικά και κηπευτικά προϊόντα τα οποία καλλιεργούνται στο έδαφος ενός μέρους θεω
ρούνται καταγωγής του εδάφους του εν λόγω μέρους ακόμη και αν καλλιεργούνται από 
σπόρους, βολβούς, ριζώματα, μοσχεύματα, μπόλια, βλαστούς, μπουμπούκια ή άλλα ζω
ντανά μέρη φυτών εισαγόμενα από τρίτη χώρα. 

24.01 Εργασίες παραγωγής στις οποίες όλες οι χρησιμοποιούμενες ύλες της κλάσης 24.01 είναι 
εξ ολοκλήρου παραγόμενες. 

2402.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ύλης του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
30 % του καθαρού βάρους όλων των υλών του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή του προϊόντος. 

2402.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, με εξαίρεση τη διάκριση 2403.10, υπό την προϋπό
θεση ότι το καθαρό βάρος της ύλης της κλάσης 24.01 που είναι εξ ολοκλήρου παραγό
μενη είναι τουλάχιστον 10 % επί του καθαρού βάρους όλων των υλών του κεφαλαίου 24 
που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή του προϊόντος. 

2402.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ύλης του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
30 % του καθαρού βάρους όλων των υλών του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή του προϊόντος. 

24.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη κατα
γόμενης ύλης του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
30 % του καθαρού βάρους όλων των υλών του κεφαλαίου 24 που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή του προϊόντος. 

Τμήμα V Προϊόντα ορυκτά 

Κεφάλαιο 25 Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες, γύψος, ασβέστης και τσιμέντα 

25.01-25.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2504.10-2504.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

25.05-25.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2515.11-2516.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

25.17 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2518.10-2520.20 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

25.21-25.23 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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2524.10-2525.30 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

25.26-25.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2530.10-2530.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 26 Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες 

26.01-26.21 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης αυτών. Ασφαλτώδεις 
ύλες. Κεριά ορυκτά 

27.01-27.09 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

27.10 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από βιοντίζελ 
της διάκρισης 3824.90 ή της κλάσης 38.26. 

27.11-27.16 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα VI Προϊόντα των χημικών βιομηχανιών και των συναφών βιομηχανιών 

Κεφάλαιο 28 Ανόργανα χημικά προϊόντα. Ενώσεις ανόργανες ή οργανικές των πολύτιμων μετάλ
λων, των ραδιενεργών στοιχείων, των μετάλλων των σπανίων γαιών ή των ισοτόπων  

Σημείωση 1: 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου είναι καταγόμενο προϊόν εάν είναι αποτέλεσμα οποιου
δήποτε από τα ακόλουθα: 

α)  ισχύουσας αλλαγής δασμολογικής κατάταξης η οποία προσδιορίζεται στους κανόνες 
καταγωγής του παρόντος κεφαλαίου· 

β)  χημικής αντίδρασης όπως περιγράφεται στη σημείωση 2 κατωτέρω· ή 

γ)  καθαρισμού όπως περιγράφεται στη σημείωση 3 κατωτέρω.  

Σημείωση 2: Χημική αντίδραση και αλλαγή αριθμού μητρώου CAS (Chemical 
Abstract Service) 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου αντιμετωπίζεται ως καταγόμενο προϊόν εάν είναι αποτέ
λεσμα χημικής αντίδρασης και εάν η εν λόγω χημική αντίδραση οδηγεί σε αλλαγή του 
αριθμού CAS. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, «χημική αντίδραση» είναι μια διεργασία, που 
μπορεί να είναι και βιοχημική, η οποία παράγει ως αποτέλεσμα ένα μόριο με νέα δομή, 
διασπώντας τους ενδομοριακούς δεσμούς και σχηματίζοντας νέους ενδομοριακούς δεσμούς 
ή μεταβάλλοντας τη χωρική διάταξη των ατόμων μέσα στο μόριο. 

Δεν θεωρούνται χημικές αντιδράσεις για τους σκοπούς του προσδιορισμού του χαρα
κτήρα καταγωγής ενός προϊόντος οι ακόλουθες διεργασίες: 

α)  διάλυση σε νερό ή σε άλλο διαλύτη· 

β)  απομάκρυνση διαλυτών, συμπεριλαμβανομένου του νερού· ή 

γ)  προσθήκη ή απομάκρυνση κρυσταλλικού νερού. 
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Σημείωση 3: Καθαρισμός 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου, το οποίο υποβάλλεται σε καθαρισμό αντιμετωπίζεται 
ως καταγόμενο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται στο έδα
φος ενός ή και αμφότερων των μερών και έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση τουλάχι
στον του 80 % των προσμείξεων.  

Σημείωση 4: Απαγόρευση διαχωρισμού 
Προϊόν το οποίο πληροί την ισχύουσα αλλαγή δασμολογικής κατάταξης στο έδαφος ενός 
ή αμφότερων των μερών ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού μίας ή περισσότερων υλών 
από συνθετικό μείγμα δεν αντιμετωπίζεται ως καταγόμενο προϊόν εκτός εάν η απομονω
μένη ύλη έχει υποστεί χημική αντίδραση στο έδαφος ενός ή αμφότερων των μερών. 

2801.10-2853.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων 
υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 29 Οργανικά χημικά προϊόντα  

Σημείωση 1: 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου είναι καταγόμενο προϊόν εάν είναι αποτέλεσμα οποιου
δήποτε από τα ακόλουθα: 

α)  ισχύουσας αλλαγής δασμολογικής κατάταξης η οποία προσδιορίζεται στους κανόνες 
καταγωγής του παρόντος κεφαλαίου· 

β)  χημικής αντίδρασης όπως περιγράφεται στη σημείωση 2 κατωτέρω· ή 

γ)  καθαρισμού όπως περιγράφεται στη σημείωση 3 κατωτέρω.  

Σημείωση 2: Χημική αντίδραση και αλλαγή αριθμού μητρώου CAS (Chemical 
Abstract Service) 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου αντιμετωπίζεται ως καταγόμενο προϊόν εάν είναι αποτέ
λεσμα χημικής αντίδρασης και εάν η εν λόγω χημική αντίδραση οδηγεί σε αλλαγή του 
αριθμού CAS. 

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, «χημική αντίδραση» είναι μια διεργασία, που 
μπορεί να είναι και βιοχημική, η οποία παράγει ως αποτέλεσμα ένα μόριο με νέα δομή, 
διασπώντας τους ενδομοριακούς δεσμούς και σχηματίζοντας νέους ενδομοριακούς δεσμούς 
ή μεταβάλλοντας τη χωρική διάταξη των ατόμων μέσα στο μόριο. 

Δεν θεωρούνται χημικές αντιδράσεις για τους σκοπούς του προσδιορισμού του χαρα
κτήρα καταγωγής ενός προϊόντος οι ακόλουθες διεργασίες: 

α)  διάλυση σε νερό ή σε άλλο διαλύτη· 

β)  απομάκρυνση διαλυτών, συμπεριλαμβανομένου του νερού· ή 

γ)  προσθήκη ή απομάκρυνση κρυσταλλικού νερού.  

Σημείωση 3: Καθαρισμός 
Προϊόν του παρόντος κεφαλαίου, το οποίο υποβάλλεται σε καθαρισμό αντιμετωπίζεται 
ως καταγόμενο προϊόν, υπό την προϋπόθεση ότι ο καθαρισμός πραγματοποιείται στο έδα
φος ενός ή και αμφότερων των μερών και έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση τουλάχι
στον του 80 % των προσμείξεων.  

Σημείωση 4: Απαγόρευση διαχωρισμού 
Προϊόν το οποίο πληροί την ισχύουσα αλλαγή δασμολογικής κατάταξης στο έδαφος ενός 
ή αμφότερων των μερών ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού μίας ή περισσότερων υλών 
από συνθετικό μείγμα δεν αντιμετωπίζεται ως καταγόμενο προϊόν εκτός εάν η απομονω
μένη ύλη έχει υποστεί χημική αντίδραση στο έδαφος ενός ή αμφότερων των μερών. 
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2901.10-2942.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων 
υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 30 Φαρμακευτικά προϊόντα 

3001.20-3005.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

3006.10-3006.60 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

3006.70-3006.92 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 31 Λιπάσματα 

31.01 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

31.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3103.10-3104.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

31.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 32 Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα παράγωγά τους. Χρωστικά και άλ
λες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια 

3201.10-3210.00 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

32.11-32.12 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

3213.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3213.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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32.14-32.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. Προϊόντα αρωματοποιίας ή καλλωπισμού παρασκευα
σμένα και καλλυντικά παρασκευάσματα 

3301.12-3301.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων 
υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

3302.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος μη καταγόμενης 
ύλης της κλάσης 17.01 ή 17.02 που χρησιμοποιείται στην παραγωγή δεν υπερβαίνει το 
20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

3302.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

33.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

33.04-33.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες), παρασκευάσματα λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, 
προϊόντα συντήρησης, κεριά και παρόμοια είδη, πάστες για προπλάσματα, «κεριά 
για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις για την οδοντοτεχνική με βάση τον γύψο 

3401.11-3401.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3401.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τη διάκριση 3402.90· ή 

αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση με εξαίρεση τη διάκριση 3402.90, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη κα
ταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή 
της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

3402.11-3402.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων 
υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της 
συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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3402.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, εκτός από τη διάκριση 3402.90. 

3402.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποια
δήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρού
σας διάκρισης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

3403.11-3405.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

34.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

34.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα που αποτελούν τον συνδυασμό είναι καταγόμενο· και 

β)  η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού της παρούσας κλάσης δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συν
δυασμού. 

Κεφάλαιο 35 Λευκωματώδεις ύλες, προϊόντα με βάση τα τροποποιημένα άμυλα κάθε είδους. Κόλ
λες. Ένζυμα 

35.01-35.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τα κεφάλαια 2 έως 4· ή 

Αλλαγή από τα κεφάλαια 2 έως 4, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών των κεφαλαίων 2 
έως 4 δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

35.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από το κεφάλαιο 2 άλλα από δέρμα χοιροει
δών ή το κεφάλαιο 3 άλλο από δέρμα ψαριών· ή 

Αλλαγή από το κεφάλαιο 2 άλλα από δέρμα χοιροειδών ή το κεφάλαιο 3 άλλα από δέρμα 
ψαριών, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, δέρμα χοι
ροειδών του κεφαλαίου 2 ή δέρμα ψαριών του κεφαλαίου 3, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία μη καταγόμενων υλών του κεφαλαίου 2 άλλων από δέρμα χοιροειδών ή του κεφα
λαίου 3 άλλων από δέρμα ψαριών δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

35.04 Αλλαγή σε ουσίες πρωτεϊνών γάλακτος από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από το κεφά
λαιο 4 ή γαλακτοκομικά παρασκευάσματα της διάκρισης 1901.90 που περιέχουν στερεά 
γάλακτος άνω του 10 % επί ξηρού βάρους· 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της κλάσης 35.04 από οποιαδήποτε άλλη κλάση, 
εκτός από μη καταγόμενη ύλη των κεφαλαίων 2 έως 4 ή της κλάσης 11.08· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της κλάσης 35.04 από τα κεφάλαια 2 έως 4 ή την 
κλάση 11.08, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό 
την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών των κεφαλαίων 2 έως 4 ή της κλάσης 
11.08 δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

35.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 11.08· ή 

Αλλαγή από την κλάση 11.08, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 11.08 δεν 
υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 
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35.06-35.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

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

36.01-36.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα 

37.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

37.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 37.01. 

37.03-37.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

3707.10-3707.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 38 Διάφορα προϊόντα των χημικών βιομηχανιών 

38.01-38.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

38.03 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

38.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

3805.10 Αλλαγή σε καθαρισμένα αιθέρια έλαια που προκύπτουν κατά την κατεργασία των ξύλων 
για την παρασκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, ή από ακα
τέργαστα αιθέρια έλαια που προκύπτουν κατά την κατεργασία των ξύλων για την παρα
σκευή χαρτόμαζας με θειικό άλας ως αποτέλεσμα καθαρισμού με απόσταξη· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 3805.10 από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση. 

3805.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 
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3806.10-3806.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

38.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3808.50-3808.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

3809.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 10.06 ή τις κλάσεις 11.01 
έως 11.08· ή 

Αλλαγή από τις κλάσεις 10.06 ή 11.01 έως 11.08, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το βάρος μη καταγόμενων 
υλών των κλάσεων 10.06 ή 11.01 έως 11.08 που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή δεν 
υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

3809.91-3809.93 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

38.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3811.11-3811.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

38.12 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

38.13-38.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

3815.11-3815.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

38.16-38.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

38.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τη διάκριση 2905.31 ή 2905.49· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 2905.31 ή 2905.49, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της 
διάκρισης 2905.31 ή 2905.49 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

38.21-38.22 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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3823.11-3823.70 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

3824.10-3824.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 20 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

3824.60 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, εκτός από τις κλάσεις 11.01 έως 11.08, 17.01, 
17.02 ή τη διάκριση 2905.44· ή 

Αλλαγή από τις κλάσεις 11.01 έως 11.08, 17.01, 17.02 ή από τη διάκριση 2905.44, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπό
θεση ότι το βάρος μη καταγόμενης ύλης των κλάσεων 11.01 έως 11.08, 17.01, 17.02 ή 
της διάκρισης 2905.44 δεν υπερβαίνει το 20 % του καθαρού βάρους του προϊόντος. 

3824.71-3824.83 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

3824.90 Αλλαγή σε βιοντίζελ από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το βιοντίζελ 
μετεστεροποιείται στο έδαφος ενός μέρους· 

Αλλαγή σε προϊόντα που περιέχουν αιθανόλη από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από αι
θανόλη της κλάσης 22.07 ή της διάκρισης 2208.90· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της διάκρισης 3824.90 από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση. 

38.25 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

38.26 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το βιοντίζελ μετεστερο
ποιείται στο έδαφος ενός μέρους. 

Τμήμα VII Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Καουτσούκ και τεχνουργή
ματα από καουτσούκ 

Κεφάλαιο 39 Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 

39.01-39.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος μη καταγόμενης 
ύλης που υπάγεται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % του καθα
ρού βάρους του προϊόντος. 

39.16-39.26 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και τεχνουργήματα από καουτσούκ 

40.01-40.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4012.11-4012.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4012.20-4012.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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40.13-40.16 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

40.17 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα VIII Δέρματα, γουνοδέρματα και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες. Είδη σελοποιίας 
και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. 
Τεχνουργήματα από έντερα 

Κεφάλαιο 41 Δέρματα (άλλα από τα γουνοδέρματα) 

41.01-41.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4104.11-4104.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4104.41-4104.49 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4105.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4105.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4106.21 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4106.22 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4106.31 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4106.32 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4106.40 Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

4106.91 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4106.92 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

41.07-41.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τη διάκριση 4104.41, 4104.49, 
4105.30, 4106.22, 4106.32 ή 4106.92· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ή 4106.92, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπό
θεση ότι οι ύλες των διακρίσεων 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 ή 
4106.92 υποβάλλονται σε εργασίες επαναδέψησης στο έδαφος ενός μέρους. 

41.14-41.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη σελοποιίας και λοιπού εξοπλισμού για όλα τα 
ζώα. Είδη ταξιδιού, σακίδια χεριού και παρόμοια. Τεχνουργήματα από έντερα 

42.01-42.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά. Τεχνητά γουνοδέρματα 

43.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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4302.11-4302.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

43.03-43.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα IX Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο. Φελλός και τεχνουργήματα 
από φελλό. Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής ή καλαθοποιίας 

Κεφάλαιο 44 Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και τεχνουργήματα από ξύλο 

44.01-44.21 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 45 Φελλός και τεχνουργήματα από φελλό 

45.01-45.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας 

46.01-46.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα X Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανα
κύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα). Χαρτί και οι εφαρμογές του 

Κεφάλαιο 47 Πολτοί από ξύλο ή από άλλες κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή χαρτόνι για ανα
κύκλωση (απορρίμματα και αποκόμματα) 

47.01-47.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 48 Χαρτί και χαρτόνια. Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, χαρτί ή χαρτόνι 

48.01-48.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

4810.13-4811.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

48.12-48.23 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

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

49.01-49.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα XI Υφαντικές ύλες και τεχνουργήματα από αυτές τις ύλες 

Κεφάλαιο 50 Μετάξι 

50.01-50.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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50.03 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

50.04-50.06 Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή 
στρίψιμο. 

50.07 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών, εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών ή στρίψιμο, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 51 Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χοντροειδείς. Νήματα και υφάσματα από χο
ντρότριχες 

51.01-51.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

51.06-51.10 Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση. 

51.11-51.13 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 52 Βαμβάκι 

52.01-52.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

52.04-52.07 Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση. 

52.08-52.12 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες. Νήματα από χαρτί και υφάσματα από νήματα από 
χαρτί 

53.01-53.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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53.06-53.08 Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση. 

53.09-53.11 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες συνεχείς 

54.01-54.06 Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη, κατά περίπτωση, από νηματοποίηση ή νηματο
ποίηση φυσικών ινών. 

54.07-54.08 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση· 

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

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 55 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς 

55.01-55.07 Εξώθηση τεχνητών ινών. 

55.08-55.11 Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση. 

55.12-55.16 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή ή επίχριση· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. Σπάγκοι, σχοινιά και 
χοντρά σχοινιά. Είδη σχοινοποιίας 

56.01 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο. 
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5602.10 Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος, ωστόσο 
μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεχείς ίνες από πολυπροπυλένιο της κλάσης 54.02, μη 
συνεχείς ίνες από πολυπροπυλένιο της κλάσης 55.03 ή 55.06, ή δέσμες ινών από πολυ
προπυλένιο της κλάσης 55.01, 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 υπερ
βαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· ή 

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση των πιλημάτων από φυσικές ίνες. 

5602.21-5602.90 Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από σχηματισμό υφάσματος· ή 

Μόνο σχηματισμός υφάσματος στην περίπτωση άλλων πιλημάτων από φυσικές ίνες. 

56.03 Εξώθηση τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση, 
όπως η διάτρηση με βελόνες. 

5604.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5604.90  

– Νήματα από καουτσούκ (επικα
λυμμένα με υφαντικά) 

Παραγωγή από νήματα ή σχοινιά από καουτσούκ, μη επικαλυμμένα με υφαντικές ύλες. 

–  Άλλα Νηματοποίηση φυσικών ινών ή εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση. 

56.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από νήματα των κλάσεων 50.04 έως 50.06, 
51.06 έως 51.10, 52.04 έως 52.07, 53.06 έως 53.08, 54.01 έως 54.06 ή 55.09 έως 
55.11· 

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση μη 
συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών. 

56.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από νήματα των κλάσεων 50.04 έως 50.06, 
51.06 έως 51.10, 52.04 έως 52.07, 53.06 έως 53.08, 54.01 έως 54.06 ή 55.09 έως 
55.11· 

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση μη 
συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών· 

Νηματοποίηση συνοδευόμενη από φλοκάρισμα· ή 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή. 

56.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από νήματα των κλάσεων 50.04 έως 50.06, 
51.06 έως 51.10, 52.04 έως 52.07, 53.06 έως 53.08, 54.01 έως 54.06 ή 55.09 έως 
55.11· 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών· ή 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση. 

56.08 Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών· ή 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση. 

56.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από νήματα των κλάσεων 50.04 έως 50.06, 
51.06 έως 51.10, 52.04 έως 52.07, 54.01 έως 54.06 ή 55.09 έως 55.11· 

Εξώθηση τεχνητών ινών συνοδευόμενη από νηματοποίηση ή νηματοποίηση φυσικών ινών· ή 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση. 
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Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες 
Σημείωση: Για τα προϊόντα του παρόντος κεφαλαίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ύφασμα 
γιούτας ως υπόθεμα. 

57.01-57.05 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Παραγωγή από νήματα κοκκοφοίνικα, σιζάλ ή γιούτας· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· 

Κατασκευή θυσάνων συνοδευόμενη από βαφή ή τύπωση· ή 

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από τεχνικές χωρίς ύφανση συμπερι
λαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα, ωστόσο μπορούν να χρησιμοποιούνται συνεχείς 
ίνες από πολυπροπυλένιο της κλάσης 54.02, μη συνεχείς ίνες από πολυπροπυλένιο της 
κλάσης 55.03 ή 55.06, ή δέσμες ινών από πολυπροπυλένιο της κλάσης 55.01, εφόσον σε 
όλες τις περιπτώσεις τα απλά νήματα ή ίνες έχουν τίτλο κάτω των 9 decitex, υπό την προϋ
πόθεση ότι η συνολική αξία τους δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της 
τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά. Υφαντικές φουντωτές επιφάνειες. Δαντέλες. Είδη επίστρωσης. 
Είδη ταινιοπλεκτικής. Κεντήματα 
Σημείωση: Για τα προϊόντα της κλάσης 58.11, οι ύλες που χρησιμοποιούνται για την πα
ραγωγή βατών πρέπει να εξωθούνται στο έδαφος ενός ή αμφότερων των μερών. 

58.01-58.04 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή, φλοκάρισμα ή επίχριση· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· 

Βαφή νήματος συνοδευόμενη από ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

58.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

58.06-58.09 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση ή σχηματισμό υφά
σματος· 

Ύφανση ή σχηματισμός υφάσματος, συνοδευόμενα από βαφή, φλοκάρισμα ή επίχριση· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· 

Βαφή νήματος, συνοδευόμενη από ύφανση ή σχηματισμό υφάσματος· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

58.10 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των χρησιμοποιούμενων υλών δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 
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58.11 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία 
χωρίς ύφανση· 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή, 
φλοκάρισμα ή επίχριση· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· 

Βαφή νήματος, συνοδευόμενη από ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 59 Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές στρώσεις. Είδη 
για τεχνικές χρήσεις από υφαντικές ύλες 

59.01 Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή, 
φλοκάρισμα ή επίχριση· ή 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση. 

59.02  

–  Που περιέχουν όχι περισσότερο 
από 90 % κατά βάρος υφαντι
κές ύλες 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση. 

–  Άλλα Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χω
ρίς ύφανση. 

59.03 Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

59.04 Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση. 

59.05  

– Εμποτισμένες, επιχρισμένες, επι
καλυμμένες ή με επάλληλες 
στρώσεις από καουτσούκ, πλα
στικές ή άλλες ύλες 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση. 
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–  Άλλα Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία 
χωρίς ύφανση· 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

59.06  

–  Υφάσματα πλεκτά Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από πλέξιμο· 

Πλέξιμο, συνοδευόμενο από βαφή ή από επίχριση· ή 

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο. 

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

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών συνοδευόμενη από ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χω
ρίς ύφανση. 

–  Άλλα Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση· ή 

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από ύφανση, πλέξιμο ή σχηματισμό. 

59.07 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, εκτός από υφάσματα των κλάσεων 50.07, 
51.11 έως 51.13, 52.08 έως 52.12, 53.10, 53.11, 54.07, 54.08, 55.12 έως 55.16, 
56.02, 56.03, του κεφαλαίου 57 και των κλάσεων 58.03, 58.06, 58.08 ή 60.02 έως 
60.06· 

Ύφανση συνοδευόμενη από βαφή, φλοκάρισμα ή επίχριση· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· ή 

Τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. 
καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, 
κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

59.08  

– Αμίαντα φωτισμού, εμποτι
σμένα 

Παραγωγή από σωληνοειδή υφάσματα πλεκτά. 

–  Άλλα Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

59.09-59.11  

–  Δίσκοι και κορόνες στίλβωσης 
εκτός των εκ πιλήματος της 
κλάσης 59.11 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση. 
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–  Υφάσματα πιληματοποιημένα ή 
μη, έστω και εμποτισμένα ή επι
χρισμένα, των τύπων των συνή
θως χρησιμοποιούμενων στις 
χαρτοποιητικές μηχανές ή σε 
άλλες τεχνικές χρήσεις, σωλη
νοειδή ή ατέρμονα, με απλούς 
ή πολλαπλούς στήμονες ή κρό
κους ή υφασμένα κατά τρόπο 
επίπεδο, αλλά με πολλαπλούς 
στήμονες ή κρόκους της κλά
σης 59.11 

Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών, σε κάθε περίπτωση συ
νοδευόμενη από ύφανση ή πλέξιμο· ή 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείται μόνο μία ή περισσότερες από τις ακό
λουθες ύλες: 

—  νήματα κοκοφοίνικα, 

—  νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο, 

— νήματα από πολυαμίδια, στριμμένα και επιχρισμένα, διαπότιστα ή καλυμμένα με φαινο
λική ρητίνη, 

—  νήματα από συνθετικές υφαντικές ίνες αρωματικών πολυαμιδίων, που λαμβάνονται με 
πολυσυμπύκνωση μ-φαινυλενοδιαμίνης και ισοφθαλικού οξέος, 

—  μονόινα νήματα από πολυτετραφθοριοαιθυλαίνιο, 

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

—  νήματα από ίνες υάλου, επικαλυμμένα με ρητίνη φαινοπλάστη και περιτυλιγμένα με 
ακρυλικό νήμα, 

—  νήματα μονόινα από συμπολυεστέρα που αποτελείται από έναν πολυεστέρα, μια ρητίνη 
τερεφθαλικού οξέος, 1,4-κυκλοεξανοδιαιθανόλη και ισοφθαλικό οξύ. 

–  Άλλα Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών συνεχών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συν
θετικών ή τεχνητών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση, πλέξιμο ή διεργα
σία χωρίς ύφανση· ή 

Ύφανση, πλέξιμο ή διεργασία χωρίς ύφανση, συνοδευόμενα σε κάθε περίπτωση από βαφή ή 
επίχριση. 

Κεφάλαιο 60 Υφάσματα πλεκτά 

60.01-60.06 Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από πλέξιμο· 

Πλέξιμο, συνοδευόμενο από βαφή, φλοκάρισμα ή επίχριση· 

Φλοκάρισμα συνοδευόμενο από βαφή ή τύπωση· 

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο· ή 

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

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά 

61.01-61.17  

–  Προερχόμενα από ραφή ή άλλη 
συναρμολόγηση δύο ή περισ
σότερων τεμαχίων πλεκτών 
υφασμάτων που έχουν προη
γουμένως κοπεί ή παράγονται 
απευθείας σε διάφορα σχήματα. 

Πλέξιμο και σύνθεση (περιλαμβανομένης της κοπής). 

–  Άλλα (έτοιμα πλεκτά προϊόντα) Νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή τεχνητών ινών ή εξώθηση συνθετικών ή 
τεχνητών συνεχών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περίπτωση από πλέξιμο· ή 

Βαφή νήματος από φυσικές ίνες συνοδευόμενη από πλέξιμο. 
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Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα πλεκτά 

62.01 Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.02  

– Ενδύματα για γυναίκες ή κορί
τσια, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.03 Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.04  

– Ενδύματα για γυναίκες ή κορί
τσια, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.05 Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 
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62.06  

– Ενδύματα για γυναίκες ή κορί
τσια, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.07-62.08 Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.09  

– Ενδύματα για γυναίκες ή κορί
τσια, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.10  

–  Αντιπυρικός εξοπλισμός από 
υφάσματα επικαλυμμένα με 
φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμέ
νου 

Παραγωγή από νήματα· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη επιχρισμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερ
βαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση ή άλλη διεργασία σχηματισμού υφάσματος, συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπερι
λαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 
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62.11  

– Ενδύματα για γυναίκες ή κορί
τσια, κεντημένα 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.12 Πλέξιμο ή ύφανση, συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.13-62.14  

–  Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.15 Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 
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62.16  

–  Αντιπυρικός εξοπλισμός από 
υφάσματα επικαλυμμένα με 
φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμέ
νου 

Παραγωγή από νήματα· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη επιχρισμένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία τους δεν υπερ
βαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση συνοδευόμενη από δύο τουλάχιστον εργασίες 
προετοιμασίας ή τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, μερσερισμός, θερμική σταθερο
ποίηση, χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία για την αντοχή στη συστολή και στο τσα
λάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επιδιόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον εντοπισμό υφα
ντικών λαθών), υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμοποιούμενων μη τυπωμένων υφα
σμάτων δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστα
σίου του προϊόντος. 

62.17  

–  Κεντημένα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Αντιπυρικός εξοπλισμός από 
υφάσματα επικαλυμμένα με 
φύλλο πολυεστέρα επαργιλωμέ
νου 

– Εσωτερικές επενδύσεις για περι
λαίμια και μανικέτια, κομμένες 

Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη επιχρισμένου υφά
σματος δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 

Παραγωγή από ύλες οποιασδήποτε κλάσης, εκτός από εκείνη του προϊόντος, κατά την 
οποία η αξία όλων των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εργοστασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 

Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη. Συνδυασμοί. Μεταχειρισμένα ενδύματα και άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και ράκη 

63.01-63.04  

– Από πιλήματα, από μη υφα
σμένα υφάσματα 

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περί
πτωση από διεργασία χωρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με βελόνα και 
της σύνθεσης (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 

–  Άλλα, κεντημένα Ύφανση ή πλέξιμο, συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Παραγωγή από υφάσματα μη κεντημένα, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη κεντημέ
νων υφασμάτων δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

–  Άλλα, μη κεντημένα Ύφανση ή πλέξιμο, συνοδευόμενα από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 

63.05 Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών ή νηματοποίηση μη συνεχών φυσικών ή συνθετικών ή 
τεχνητών ινών, σε κάθε περίπτωση συνοδευόμενη από ύφανση ή πλέξιμο και σύνθεση (συ
μπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περί
πτωση από οποιεσδήποτε τεχνικές χωρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με 
βελόνα και της σύνθεσης (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 
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63.06  

–  Από μη υφασμένα υφάσματα Εξώθηση συνθετικών ή τεχνητών ινών ή χρήση φυσικών ινών, συνοδευόμενη σε κάθε περί
πτωση από οποιεσδήποτε τεχνικές χωρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της διάτρησης με 
βελόνα. 

–  Άλλα Ύφανση συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής)· ή 

Επίχριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία του χρησιμοποιούμενου μη επιχρισμένου υφά
σματος δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος, συνοδευόμενη από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της κοπής). 

63.07 Παραγωγή κατά την οποία η αξία των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμενων υλών δεν υπερ
βαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

63.08 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι είτε το ύφασμα είτε το 
νήμα πληροί τον κανόνα καταγωγής που θα εφαρμοζόταν εάν το ύφασμα ή το νήμα κατα
τάσσονταν μεμονωμένα. 

63.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

63.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα XII Υποδήματα. Καλύμματα κεφαλής. Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι, μα
στίγια κάθε είδους και τα μέρη τους. Φτερά κατεργασμένα και είδη από φτερά. Τε
χνητά άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 

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

64.01-64.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τα συναρμολογημένα τμήματα που απο
τελούνται από τα πάνω μέρη των υποδημάτων και είναι στερεωμένα πάνω στο πρώτο πέλμα 
ή σε άλλα κατώτερα μέρη της κλάσης 64.06. 

64.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών 

65.01-65.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), ράβδοι-καθίσματα, μα
στίγια κάθε είδους και τα μέρη τους 

66.01-66.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 67 Φτερά και πούπουλα κατεργασμένα και είδη από φτερά ή από πούπουλα. Τεχνητά 
άνθη. Τεχνουργήματα από τρίχες κεφαλής ανθρώπου 

67.01 Αλλαγή σε είδη από φτερά ή πούπουλα εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν της κλάσης 67.01 από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

67.02-67.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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Τμήμα XIII Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες. 
Προϊόντα κεραμευτικής. Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 

Κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες 

68.01-68.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

68.03 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

68.04-68.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

6812.80-6812.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

68.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

6814.10-6814.90 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

68.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής 

69.01-69.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί 

70.01-70.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

70.06 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

70.07-70.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7009.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

7009.91-7009.92 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

70.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή σε λαξευμένα τεχνουργήματα από γυαλί από μη λαξευμένα τεχνουργήματα από 
γυαλί της κλάσης 70.10, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων μη λαξευμένων τεχνουργημά
των από γυαλί δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

70.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

70.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή σε λαξευμένα τεχνουργήματα από γυαλί από μη λαξευμένα τεχνουργήματα από 
γυαλί της κλάσης 70.13, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων μη λαξευμένων τεχνουργημά
των από γυαλί δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

70.14-70.18 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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7019.11-7019.40 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7019.51 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, εκτός από τις διακρίσεις 7019.52 έως 7019.59. 

7019.52-7019.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

70.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα XIV Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή πα
ρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τε
χνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα 

Κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες ή πα
ρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τε
χνουργήματα από τις ύλες αυτές. Απομιμήσεις κοσμημάτων. Νομίσματα 

71.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7102.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7102.21-7102.39 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, εκτός από τη διάκριση 7102.10. 

7103.10-7104.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

71.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7106.10-7106.92 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι μη καταγόμενες ύλες που υπάγονται 
στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν υποβάλλονται σε ηλεκτρολυτικό, θερμικό ή χημικό 
διαχωρισμό ή κραματοποίηση. 

71.07 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7108.11-7108.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι μη καταγόμενες ύλες που υπάγονται 
στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν υποβάλλονται σε ηλεκτρολυτικό, θερμικό ή χημικό 
διαχωρισμό ή κραματοποίηση. 

71.09 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7110.11-7110.49 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι οι μη καταγόμενες ύλες που υπάγονται 
στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν υποβάλλονται σε ηλεκτρολυτικό, θερμικό ή χημικό 
διαχωρισμό ή κραματοποίηση. 

71.11 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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71.12-71.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

71.16-71.17 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

71.18 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα XV Μέταλλα κοινά και τεχνουργήματα από τα μέταλλα αυτά 

Κεφάλαιο 72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας 

72.01-72.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

72.08-72.17 Αλλαγή από οποιαδήποτε κλάση εκτός της παρούσας ομάδας. 

72.18 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

72.19-72.23 Αλλαγή από οποιαδήποτε κλάση εκτός της παρούσας ομάδας. 

72.24 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

72.25-72.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε κλάση εκτός της παρούσας ομάδας. 

Κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

73.01-73.03 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7304.11-7304.39 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7304.41 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

7304.49-7304.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

73.05-73.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7307.11-7307.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7307.21-7307.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από σφυρήλατα ημικατεργασμένα μέταλλα 
της κλάσης 72.07· ή 

Αλλαγή από σφυρήλατα ημικατεργασμένα μέταλλα της κλάσης 72.07, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 
μη καταγόμενων σφυρήλατων ημικατεργασμένων μετάλλων της κλάσης 72.07 δεν υπερβαί
νει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

7307.91-7307.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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73.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τη διάκριση 7301.20· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 7301.20, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της διάκρισης 
7301.20 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

73.09-73.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

73.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

73.16-73.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

73.21 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

73.22-73.23 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

73.24 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

73.25-73.26 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό 

74.01-74.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

7403.11-7403.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

74.04-74.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 75 Νικέλιο και τεχνουργήματα από νικέλιο 

75.01-75.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο 

7601.10-7601.20 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

76.02-76.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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76.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

76.08-76.16 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 78 Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο 

7801.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

7801.91-7801.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

78.02-78.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 79 Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο 

79.01-79.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 80 Κασσίτερος και τεχνουργήματα από κασσίτερο 

80.01-80.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 81 Άλλα κοινά μέταλλα. Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις. Τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές 

8101.10-8113.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 82 Εργαλεία και συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, κουτάλια και πιρούνια, από 
κοινά μέταλλα. Μέρη των ειδών αυτών, από κοινά μέταλλα  

Σημείωση: Λαβές από κοινά μέταλλα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή προϊόντος 
του παρόντος κεφαλαίου δεν λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό της καταγωγής 
του εν λόγω προϊόντος. 

82.01-82.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8205.10-8205.70 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 8205.90, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη 
καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 8205.90, δεν υπερβαί
νει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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8205.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, εκτός από συνδυασμό της διάκρισης 8205.90, σε 
αμόνια, φορητά σιδηρουργικά καμίνια, χειροκίνητους ή ποδοκίνητους τροχούς ακονίσματος 
με τον σκελετό τους, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη 
κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης, εκτός 
από συνδυασμό της διάκρισης 8205.90, δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας 
ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος· ή 

Αλλαγή σε συνδυασμό από οποιοδήποτε άλλο προϊόν της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως 
αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού που υπάγονται στη παρούσα κλάση δεν 
υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυα
σμού. 

82.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τις κλάσεις 82.02 έως 82.05· ή 

Αλλαγή από τις κλάσεις 82.02 έως 82.05, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από 
οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊόντων 
του συνδυασμού που υπάγονται στις κλάσεις 82.02 έως 82.05 δεν υπερβαίνει το 25 % 
της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

8207.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 82.09· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 8207.19 ή την κλάση 82.09, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών 
της διάκρισης 8207.19 ή της κλάσης 82.09 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8207.19-8207.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλ
λαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών 
που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλ
λακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

82.08-82.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8211.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τις διακρίσεις 8211.91 έως 8211.95, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊό
ντων του συνδυασμού που υπάγονται στις διακρίσεις 8211.91 έως 8211.93 δεν υπερβαί
νει το 25 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

8211.91-8211.93 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 8211.94 ή 8211.95, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της 
διάκρισης 8211.94 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του 
εργοστασίου του προϊόντος. 

8211.94-8211.95 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

82.12-82.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8214.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8214.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή σε συνδυασμό της διάκρισης 8214.20 από την ίδια διάκριση, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των 
μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού που υπάγονται στη διάκριση 8214.20 δεν 
υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυα
σμού. 
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8214.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8215.10-8215.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τις διακρίσεις 8215.91 έως 8215.99, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμενων προϊό
ντων του συνδυασμού που υπάγονται στις διακρίσεις 8215.91 έως 8215.99 δεν υπερβαί
νει το 25 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

8215.91-8215.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα 

8301.10-8301.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 8301.60, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της διάκρισης 
8301.60 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8301.60-8301.70 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8302.10-8302.30 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8302.41 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8302.42-8302.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

8302.60 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

83.03-83.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

83.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 8305.90, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της διάκρισης 
8305.90 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

83.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

83.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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83.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 8308.90, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της διάκρισης 
8308.90 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

83.09-83.10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

83.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

Τμήμα XVI Μηχανές και συσκευές, ηλεκτρικό υλικό και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του 
ήχου για την τηλεόραση, και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 

Κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και μηχανικές επινοήσεις. 
Μέρη αυτών των μηχανών ή συσκευών 

84.01-84.12 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8413.11-8413.82 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

8413.91-8413.92 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

84.14-84.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8416.10-8417.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.18-84.22 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8423.10-8426.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.27 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 84.31· ή 

Αλλαγή από την κλάση 84.31, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 84.31 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 
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8428.10-8430.69 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.31 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8432.10-8442.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.43 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8444.00-8449.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.50-84.52 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8453.10-8454.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.55 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

84.56-84.65 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 84.66· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις ή εντός της κλάσης 84.66, ανεξαρτή
τως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν ή στην 
κλάση 84.66 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

84.66 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

84.67-84.68 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8469.00-8472.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.73 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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8474.10-8479.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

84.80-84.83 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8484.10-8484.20 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

8484.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγό
μενων προϊόντων που αποτελούν τον συνδυασμό δεν υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτι
κής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

84.86 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8487.10-8487.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

Κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους. Συσκευές εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του 
ήχου για την τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών 

85.01-85.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 85.03· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις ή εντός της κλάσης 85.03, ανεξαρτή
τως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η 
αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν ή στην 
κλάση 85.03 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

85.03-85.16 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

8517.11-8517.62 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

8517.69-8517.70 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της κλάσης 85.17, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 85.17 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

85.18 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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85.19-85.21 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 85.22· ή 

Αλλαγή από την κλάση 85.22, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην 
κλάση 85.22 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

85.22 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

85.23 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

85.25 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση 
ότι η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλα
κτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

85.26-85.28 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 85.29· ή 

Αλλαγή από την κλάση 85.29, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 85.29 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

85.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8530.10-8530.90 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

85.31 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

8532.10-8534.00 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

85.35-85.37 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 85.38· ή 

Αλλαγή από την κλάση 85.38, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην 
κλάση 85.38 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

85.38-85.48 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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Τμήμα XVII Υλικό μεταφορών 

Κεφάλαιο 86 Οχήματα και υλικό για σιδηροδρομικές ή παρόμοιες γραμμές και τα μέρη τους. Μη
χανικές συσκευές (στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ηλεκτρομηχανικές) σηματο
δότησης για τις γραμμές συγκοινωνιών 

86.01-86.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 86.07· ή 

Αλλαγή από την κλάση 86.07, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 86.07 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

86.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

86.08-86.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 87 Αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, ποδήλατα και άλλα οχήματα για χερσαίες μετα
φορές, τα μέρη και εξαρτήματά τους 

87.01 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 45 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος. (1) 

87.02 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 45 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος (2). 

87.03 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος (3). 

87.04 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 45 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος (4). 

87.05 Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των των μη καταγόμενων υλών που 
χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 45 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του ερ
γοστασίου του προϊόντος. (5) 

87.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 84.07, 84.08 ή 87.08· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από την κλάση 84.07, 84.08 ή 87.08, ανεξαρτήτως 
αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
μη καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης ή της κλάσης 84.07, 84.08 ή 87.08 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

87.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 87.08· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από την κλάση 87.08, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επί
σης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμε
νων υλών της παρούσας κλάσης ή της κλάσης 87.08 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλα
κτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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87.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

87.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

87.10-87.11 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

87.12 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 87.14· ή 

Αλλαγή από την κλάση 87.14, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 87.14 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

87.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

87.14-87.16 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αλλαγή από 
οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που υπά
γονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 88 Αεροπλοΐα ή διαστημοπλοΐα 

88.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

88.02-88.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα 

89.01-89.06 Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο· ή 

Αλλαγή εντός του παρόντος κεφαλαίου, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από 
οποιοδήποτε άλλο κεφάλαιο, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών του 
κεφαλαίου 89 δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

89.07-89.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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Τμήμα XVIII Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγ
χου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Ωρολογοποιία. Μουσικά 
όργανα. Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών 

Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγ
χου ή ακριβείας. Όργανα και συσκευές ιατροχειρουργικής. Μέρη και εξαρτήματα 
αυτών των οργάνων ή συσκευών 

90.01 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

90.02 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 90.01· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από την κλάση 90.01, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επί
σης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμε
νων υλών της παρούσας κλάσης ή της κλάσης 90.01 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλα
κτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

90.03-90.33 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 91 Ωρολογοποιία 

91.01-91.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τις κλάσεις 91.08 έως 91.14· ή 

Αλλαγή από τις κλάσεις 91.08 έως 91.14, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από 
οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών των κλά
σεων 91.08 έως 91.14 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ 
του εργοστασίου του προϊόντος. 

91.08-91.14 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα. Μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών 

92.01-92.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 92.09· ή 

Αλλαγή από την κλάση 92.09, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 92.09 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

92.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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Τμήμα XIX Όπλα και πυρομαχικά· Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών 

Κεφάλαιο 93 Όπλα και πυρομαχικά· Μέρη και εξαρτήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών 

93.01-93.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από την κλάση 93.05· ή 

Αλλαγή από την κλάση 93.05, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε 
άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της κλάσης 93.05 δεν 
υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊό
ντος. 

93.05-93.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Τμήμα XX Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα 

Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά. Είδη κλινοστρωμνής και παρόμοια. Συσκευές φω
τισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν περιλαμβάνονται αλλού. Λάμπες-ρεκλάμες, 
φωτεινά σήματα, φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη. Προκατασκευές 

94.01-94.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και ενήλικες, είδη διασκέδασης ή αθλητισμού. Μέρη και εξαρ
τήματα αυτών των οργάνων ή συσκευών 

95.03-95.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

9506.11-9506.29 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπό
θεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό 
προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

9506.31 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τη διάκριση 9506.39, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της διάκρισης 
9506.39 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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9506.32-9506.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό την προϋπό
θεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που υπάγονται στην ίδια διάκριση με το τελικό 
προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

95.07-95.08 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Κεφάλαιο 96 Τεχνουργήματα διάφορα 

9601.10-9602.00 Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις διακρίσεις ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση. 

96.03-96.04 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

96.05 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία των μη καταγόμε
νων προϊόντων που αποτελούν τον συνδυασμό δεν υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

96.06-96.07 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός οποιασδήποτε από αυτές τις κλάσεις, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών που 
υπάγονται στην ίδια κλάση με το τελικό προϊόν δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

9608.10-9608.40 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 9608.50, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη 
καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 9608.50, δεν υπερβαί
νει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

9608.50 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή από τις διακρίσεις 9608.10 έως 9608.40 ή 9608.60 έως 9608.99, ανεξαρτήτως 
αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των μη καταγόμενων προϊόντων του συνδυασμού που υπάγονται στις διακρίσεις 9608.10 
έως 9608.40 ή 9608.60 έως 9608.99 δεν υπερβαίνει το 25 % της συναλλακτικής αξίας 
ή της τιμής εκ του εργοστασίου του συνδυασμού. 

9608.60-9608.99 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 9608.50, ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη 
καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης, με εξαίρεση τη διάκριση 9608.50, δεν υπερβαί
νει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

96.09 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

96.10-96.12 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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96.13 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

96.14 Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

96.15 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή από οποιαδή
ποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας 
κλάσης δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 

96.16-96.18 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

96.19 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

Τμήμα XXI Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 

Κεφάλαιο 97 Αντικείμενα τέχνης, συλλογών ή αρχαιοτήτων 

97.01-97.06 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

(1)  Τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν σώρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 
Υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ κάθε μέρους και των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία συνάδει 
με τις υποχρεώσεις των μερών προς τον ΠΟΕ και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με όλες τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις, 
οποιαδήποτε ύλη των κεφαλαίων 84, 85, 87 ή 94 του Εναρμονισμένου Συστήματος καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών η οποία χρησιμοποιεί
ται για την παραγωγή του παρόντος προϊόντος στον Καναδά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρείται καταγόμενη. Με την επιφύλαξη του 
αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις 
σχετικά με τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις θα περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις για τη διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της μεθόδου υπολογι
σμού που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών και της μεθόδου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της 
παρούσας συμφωνίας για το παρόν προϊόν, εάν είναι απαραίτητο. 
Ως εκ τούτου, ο ανωτέρω κανόνας καταγωγής θα πάψει να εφαρμόζεται ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω σώρευσης και 
αντ αυτού θα εφαρμόζεται ο ακόλουθος κανόνας καταγωγής: 
Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλ
λακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
Η εφαρμογή της σώρευσης και του νέου κανόνα καταγωγής θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σκοπούς 
ενημέρωσης. 

(2)  Βλέπε υποσημείωση 1. 
(3) Ο παρών κανόνας καταγωγής θα πάψει να εφαρμόζεται επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. Αντ αυτού θα εφαρμό

ζεται ο ακόλουθος κανόνας καταγωγής: 
Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 45 % της συναλ
λακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
Κατά παρέκκλιση από τα ανωτέρω, και με την επιφύλαξη τυχόν εφαρμοστέων προϋποθέσεων οι οποίες έχουν συμφωνηθεί από τα μέρη, ο 
ακόλουθος κανόνας καταγωγής εφαρμόζεται όταν τεθεί σε εφαρμογή η σώρευση που προβλέπεται στο παράρτημα 5-Α: Τμήμα Δ — Οχή
ματα, σημείωση 1: 
Εργασίες παραγωγής στις οποίες η αξία του συνόλου των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν δεν υπερβαίνει το 40 % της συναλ
λακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

(4)  Βλέπε υποσημείωση 1. 
(5)  Βλέπε υποσημείωση 1.   
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ΠΑΡΑΡТΗΜΑ 5-Α 

ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ 
ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 5 

Κοινές διατάξεις 

1.  Το παράρτημα 5-Α εφαρμόζεται για τα προϊόντα που προσδιορίζονται στα ακόλουθα τμήματα: 

α)  Τμήμα Α: Γεωργικά προϊόντα 

β)  Τμήμα Β: Ψάρια και θαλασσινά 

γ)  Τμήμα Γ: Υφάσματα και ενδύματα 

δ)  Τμήμα Δ: Οχήματα 

2. Για τα προϊόντα που απαριθμούνται στους πίνακες κάθε τμήματος, οι αντίστοιχοι κανόνες καταγωγής αποτελούν εναλλα
κτικούς κανόνες έναντι εκείνων που παρατίθενται στο Παράρτημα 5 — Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν, εντός των 
ορίων της εφαρμοστέας ετήσιας ποσόστωσης. 

3.  Το μέρος εισαγωγής διαχειρίζεται τις ποσοστώσεις καταγωγής κατά χρονολογική σειρά εισαγωγής και υπολογίζει την 
ποσότητα των προϊόντων που εισέρχονται δυνάμει των εν λόγω ποσοστώσεων καταγωγής βάσει των εισαγωγών του εν λόγω 
μέρους. 

4.  Σε όλες τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται δυνάμει των ποσοστώσεων καταγωγής πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο 
παράρτημα 5-Α. Τα μέρη δεν υπολογίζουν στην ετήσια ποσόστωση καταγωγής προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνουν την 
εν λόγω παραπομπή. 

5.  Ο Καναδάς ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση θέσπισης τυχόν απαιτήσεων για έγγραφα τεκμηρίωσης 
εκδιδόμενα στον Καναδά σχετικά με: 

α)  προϊόντα τα οποία εξάγονται από τον Καναδά στο πλαίσιο της εφαρμοστέας ποσόστωσης καταγωγής ή 

β)  προϊόντα τα οποία εισάγονται στον Καναδά στο πλαίσιο της εφαρμοστέας ποσόστωσης καταγωγής. 

6.  Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση λάβει ενημέρωση σύμφωνα με την παράγραφο 5 στοιχείο α), η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέπει μόνο 
για τα εν λόγω προϊόντα να συνοδεύονται από τέτοιου είδους έγγραφα τεκμηρίωσης για την αίτηση υπαγωγής τους στο 
καθεστώς προτιμησιακής δασμολογικής μεταχείρισης βάσει του εναλλακτικού κανόνα καταγωγής που προσδιορίζεται στο 
παράρτημα 5-Α. 

7.  Τα μέρη διαχειρίζονται τις ποσοστώσεις καταγωγής σε βάση ημερολογιακού έτους, όπου η πλήρης ποσότητα της 
ποσόστωσης καθίσταται διαθέσιμη την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. Για τη διαχείριση των εν λόγω ποσοστώσεων καταγωγής 
το Έτος 1, τα μέρη υπολογίζουν τους όγκους των εν λόγω ποσοστώσεων καταγωγής αφαιρώντας τον όγκο που αντιστοιχεί 
στην περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 

8.  Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη διαχείριση οιωνδήποτε ποσοτήτων οι οποίες αναφέρονται στο παρόν παράρτημα αναλαμβάνει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία προβαίνει σε κάθε διαχειριστική ενέργεια την οποία θεωρεί σκόπιμη για την αποτελεσματική 
διαχείρισή τους σε συνάρτηση με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

9.  Τα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις ανάλογα με τις ανάγκες για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
παραρτήματος 5-Α και συνεργάζονται για την εφαρμογή του παραρτήματος 5-Α. Τα μέρη πραγματοποιούν διαβουλεύσεις 
προκειμένου να συζητήσουν πιθανές τροποποιήσεις του παραρτήματος 5-Α. 

10.  Συμπληρωματικές διατάξεις, όπως η επανεξέταση ή η αύξηση των ποσοστώσεων καταγωγής, παρέχονται χωριστά για κάθε 
τμήμα. 
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Τμήμα Α — Γεωργικά προϊόντα 

Πίνακας Α.1 

Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη (1) που εξάγονται από 
τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2) 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

ex 1302.20 
Πηκτικές ύλες, πηκτινικές και πηκτικές 
ενώσεις, με προσθήκη ζάχαρης των δια
κρίσεων 1701.91 έως 1701.99 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης 
ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
εκτός από τις διακρίσεις 1701.91 έως 
1701.99. 

30 000 

ex 1806.10 Σκόνη κακάου, με προσθήκη ζάχαρης 
των διακρίσεων 1701.91 έως 1701.99 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση, εκτός από τις διακρίσεις 
1701.91 έως 1701.99. 

ex 1806.20 

Παρασκευάσματα που περιέχουν προ
σθήκη ζάχαρης των διακρίσεων 
1701.91 έως 1701.99 για την παρα
σκευή σοκολατούχων ροφημάτων 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης 
ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
εκτός από τις διακρίσεις 1701.91 έως 
1701.99. 

ex 2101.12 

Παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλί
σματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα 
καφέ ή με βάση τον καφέ με προσθήκη 
ζάχαρης των διακρίσεων 1701.91 έως 
1701.99 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση, εκτός από τις διακρίσεις 
1701.91 έως 1701.99. 

ex 2101.20 

Παρασκευάσματα με βάση τα εκχυλί
σματα, αποστάγματα ή συμπυκνώματα 
τσαγιού ή ματέ ή με βάση το τσάι ή το 
ματέ με προσθήκη ζάχαρης των διακρί
σεων 1701.91 έως 1701.99 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης 
ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
εκτός από τις διακρίσεις 1701.91 έως 
1701.99. 

ex 2106.90 
Παρασκευάσματα διατροφής με προ
σθήκη ζάχαρης των διακρίσεων 
1701.91 έως 1701.99 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης 
ή από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, 
εκτός από τις διακρίσεις 1701.91 έως 
1701.99. 

(1)  Τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται ο πίνακας Α.1 πρέπει να περιέχουν 65 % ή περισσότερο επί του καθαρού βάρους προσθήκη ζάχαρης 
από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα των διακρίσεων 1701.91 έως 1701.99. Όλες οι ποσότητες ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή τεύτλα πρέπει να 
έχουν ραφιναριστεί στον Καναδά. 

(2) Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται ο πίνακας Α.1, συνομολογείται ότι οι επαρκείς εργασίες παραγωγής που περιλαμβάνο
νται στην παρούσα στήλη προβλέπουν εργασίες πέραν των ανεπαρκών εργασιών παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 7.  

Προβλέψεις επανεξέτασης και αύξησης για τον πίνακα Α.1 

1.  Τα μέρη επανεξετάζουν το επίπεδο της ποσόστωσης καταγωγής που παρατίθεται στον πίνακα A.1 στο τέλος κάθε πενταετίας 
για τις πρώτες τρεις διαδοχικές πενταετίες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας. 
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2.  Στο τέλος κάθε πενταετίας για τις πρώτες τρεις διαδοχικές πενταετίες από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, ο 
όγκος της ποσόστωσης καταγωγής που παρατίθεται στον πίνακα Α.1 θα αυξηθεί κατά 20 % του όγκου που είχε οριστεί την 
προηγούμενη περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι: 

α)  κάθε έτος κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετούς περιόδου, ο συντελεστής χρήσης είναι τουλάχιστον 60 %, 

β)  κάθε έτος κατά τη διάρκεια της δεύτερης πενταετούς περιόδου, ο συντελεστής χρήσης είναι τουλάχιστον 70 % και 

γ)  κάθε έτος κατά τη διάρκεια της τρίτης πενταετούς περιόδου, ο συντελεστής χρήσης είναι τουλάχιστον 80 %. 

3.  Κάθε αύξηση στον όγκο της ποσόστωσης καταγωγής θα εφαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού 
έτους. 

4.  Η εν λόγω επανεξέταση θα διενεργείται από την επιτροπή γεωργίας. Μετά το πέρας της επανεξέτασης, κατά περίπτωση, τα 
μέρη κοινοποιούν μεταξύ τους εγγράφως την αύξηση της ποσόστωσης καταγωγής δυνάμει της παραγράφου 2, καθώς και 
την ημερομηνία κατά την οποία αυτή τίθεται σε εφαρμογή δυνάμει της παραγράφου 3. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημοσιο
ποίηση της αύξησης της ποσόστωσης καταγωγής και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτή τίθεται σε εφαρμογή. 

Πίνακας Α.2 

Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για ζαχαρώδη προϊόντα και σοκολατούχα παρασκευάσματα που 
εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

17.04 
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα 
οποία περιλαμβάνεται και η λευκή σο
κολάτα) 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

10 000 

1806.31 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο, σε 
πλακίδια ή σε ράβδους, παραγεμι
σμένα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
2 kg 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση, υπό την προϋπόθεση ότι η αλ
λαγή δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της 
συσκευασίας. 

1806.32 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο, σε 
πλακίδια ή σε ράβδους, μη παραγεμι
σμένα, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
2 kg 

1806.90 

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 
διατροφής που περιέχουν κακάο, άλλα 
από εκείνα των διακρίσεων 1806.10 
έως 1806.32  

Προβλέψεις επανεξέτασης και αύξησης για τον πίνακα Α.2 

1.  Τα μέρη επανεξετάζουν την ποσόστωση καταγωγής του πίνακα Α.2 στο τέλος κάθε πενταετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε έτος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας ο συντελεστής 
χρήσης της ποσόστωσης καταγωγής είναι τουλάχιστον 60 %. 

2.  Η επανεξέταση θα πραγματοποιείται με σκοπό την αύξηση του όγκου λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, 
και ειδικότερα του συντελεστή χρήσης, της αύξησης των καναδικών εξαγωγών παγκοσμίως, της αύξησης των συνολικών 
εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σημαντικών τάσεων στις εμπορικές συναλλαγές των 
προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται η ποσόστωση καταγωγής. 
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3.  Το ποσοστό αύξησης της ποσόστωσης καταγωγής θα καθορίζεται για την επόμενη πενταετία και δεν θα υπερβαίνει το 10 % 
του όγκου που είχε οριστεί την προηγούμενη περίοδο. 

4.  Η εν λόγω επανεξέταση θα διενεργείται από την επιτροπή γεωργίας. Οποιαδήποτε σύσταση της επιτροπής γεωργίας για 
αύξηση του όγκου της ποσόστωσης καταγωγής υποβάλλεται στη μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ, η οποία λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 30.2 παράγραφος 2. 

Πίνακας Α.3 

Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για επεξεργασμένα είδη διατροφής που εξάγονται από τον Καναδά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

19.01 

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα 
διατροφής από αλεύρια, πλιγούρια, σι
μιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλί
σματα βύνης, που δεν περιέχουν κακάο 
ή που περιέχουν λιγότερο από 40 % 
κατά βάρος κακάο επί πλήρως απολι
πανθείσας βάσεως και δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού. Πα
ρασκευάσματα διατροφής από προϊό
ντα των κλάσεων 04.01 μέχρι 04.04, 
που δεν περιέχουν κακάο ή περιέχουν 
λιγότερο από 5 % κατά βάρος κακάο, 
επί πλήρως απολιπανθείσας βάσεως, 
και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμ
βάνονται αλλού 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

35 000 

ex 1902.11 

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε 
παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρα
σκευασμένα, που περιέχουν αυγά και 
ρύζι 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
ex 1902.19 

Ζυμαρικά εν γένει, όχι ψημένα ούτε 
παραγεμισμένα ούτε αλλιώς παρα
σκευασμένα, άλλα, που περιέχουν ρύζι 

ex 1902.20 
Ζυμαρικά εν γένει παραγεμισμένα 
(έστω και ψημένα ή αλλιώς παρασκευα
σμένα), που περιέχουν ρύζι 

ex 1902.30 Άλλα ζυμαρικά εν γένει, που περιέχουν 
ρύζι 

1904.10 
Προϊόντα με βάση τα δημητριακά που 
λαμβάνονται με διόγκωση ή φρύξη [π. 
χ. καλαμπόκι σε νιφάδες (κορν-φλέικς)] 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· 
ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης, 
ανεξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την 
προϋπόθεση ότι το βάρος των μη κα
ταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης 
δεν υπερβαίνει το 30 % είτε του καθα
ρού βάρους του προϊόντος είτε του 
καθαρού βάρους του συνόλου των 
υλών που χρησιμοποιούνται στην πα
ραγωγή. 

1904.20 

Παρασκευάσματα διατροφής που λαμ
βάνονται από μη φρυγμένες νιφάδες 
δημητριακών ή από μείγματα μη φρυγ
μένων νιφάδων δημητριακών και φρυγ
μένων νιφάδων δημητριακών ή διογκω
μένων δημητριακών 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

1904.90 
Παρασκευάσματα διατροφής, άλλα από 
εκείνα των διακρίσεων 1904.10 έως 
1904.30 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση.  

19.05 

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

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2009.81 Χυμός από καρπούς των φυτών airel
les, myrtilles Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

ex 2009.89 Χυμός μούρων Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

2103.90 
Άλλα παρασκευάσματα για σάλτσες και 
σάλτσες παρασκευασμένες. Άλλα αρτύ
ματα και καρυκεύματα, σύνθετα 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

ex 2106.10 

Συμπυκνώματα πρωτεϊνών και ουσίες 
πρωτεϊνικής σύστασης, χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης των διακρίσεων 1701.91 έως 
1701.99 ή που περιέχουν λιγότερο 
από 65 % επί του καθαρού βάρους 
προσθήκη ζάχαρης των διακρίσεων 
1701.91 έως 1701.99 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση· ή 

Αλλαγή εντός της ίδιας διάκρισης, ανε
ξαρτήτως αν υπάρχει επίσης αλλαγή 
από οποιαδήποτε άλλη διάκριση, υπό 
την προϋπόθεση ότι το καθαρό βάρος 
μη καταγόμενης ύλης της εν λόγω διά
κρισης δεν υπερβαίνει το 30 % είτε 
του καθαρού βάρους του προϊόντος 
είτε του καθαρού βάρους του συνόλου 
των υλών που χρησιμοποιούνται στην 
παραγωγή. 

ex 2106.90 

Άλλα παρασκευάσματα διατροφής που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού, χωρίς προσθήκη ζάχαρης 
των διακρίσεων 1701.91 έως 1701.99 
ή που περιέχουν λιγότερο από 65 % 
επί του καθαρού βάρους ζάχαρη των 
διακρίσεων 1701.91 έως 1701.99  

Προβλέψεις επανεξέτασης και αύξησης για τον πίνακα Α.3 

1.  Τα μέρη επανεξετάζουν την ποσόστωση καταγωγής του πίνακα Α.3 στο τέλος κάθε πενταετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε έτος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας ο συντελεστής 
χρήσης της ποσόστωσης καταγωγής είναι τουλάχιστον 60 %. 

2.  Η επανεξέταση θα πραγματοποιείται με σκοπό την αύξηση του όγκου λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, 
και ειδικότερα του συντελεστή χρήσης, της αύξησης των καναδικών εξαγωγών παγκοσμίως, της αύξησης των συνολικών 
εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σημαντικών τάσεων στις εμπορικές συναλλαγές των 
προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται η ποσόστωση καταγωγής. 

3.  Το ποσοστό αύξησης της ποσόστωσης καταγωγής θα καθορίζεται για την επόμενη πενταετία και δεν θα υπερβαίνει το 10 % 
του όγκου που είχε οριστεί την προηγούμενη περίοδο. 
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4.  Η εν λόγω επανεξέταση θα διενεργείται από την επιτροπή γεωργίας. Οποιαδήποτε σύσταση της επιτροπής γεωργίας για 
αύξηση του όγκου της ποσόστωσης καταγωγής υποβάλλεται στη μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ, η οποία λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 30.2 παράγραφος 2. 

Πίνακας Α.4 

Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για τροφές για σκύλους και γάτες που εξάγονται από τον Καναδά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

2309.10 Τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευα
σμένες για τη λιανική πώληση 

Αλλαγή από τη διάκριση 2309.90 ή 
από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός 
από τροφές για σκύλους ή γάτες της 
διάκρισης 2309.90. 

60 000 

ex 2309.90 Τροφές για σκύλους ή γάτες, μη συ
σκευασμένες για τη λιανική πώληση 

Αλλαγή εντός της παρούσας διάκρισης 
ή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός 
από τροφές για σκύλους ή γάτες εντός 
της παρούσας διάκρισης.  

Προβλέψεις επανεξέτασης και αύξησης για τον πίνακα Α.4 

1.  Τα μέρη επανεξετάζουν την ποσόστωση καταγωγής του πίνακα Α.4 στο τέλος κάθε πενταετίας από την έναρξη ισχύος της 
παρούσας συμφωνίας, υπό την προϋπόθεση ότι κάθε έτος κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας ο συντελεστής 
χρήσης της ποσόστωσης καταγωγής είναι τουλάχιστον 60 %. 

2.  Η επανεξέταση θα πραγματοποιείται με σκοπό την αύξηση του όγκου λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών παραγόντων, 
και ειδικότερα του συντελεστή χρήσης, της αύξησης των καναδικών εξαγωγών παγκοσμίως, της αύξησης των συνολικών 
εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων σημαντικών τάσεων στις εμπορικές συναλλαγές των 
προϊόντων στα οποία εφαρμόζεται η ποσόστωση καταγωγής. 

3.  Το ποσοστό αύξησης της ποσόστωσης καταγωγής θα καθορίζεται για την επόμενη πενταετία και δεν θα υπερβαίνει το 10 % 
του όγκου που είχε οριστεί την προηγούμενη περίοδο. 

4.  Η εν λόγω επανεξέταση θα διενεργείται από την επιτροπή γεωργίας. Οποιαδήποτε σύσταση της επιτροπής γεωργίας για 
αύξηση του όγκου της ποσόστωσης καταγωγής υποβάλλεται στη μεικτή επιτροπή ΣΟΕΣ, η οποία λαμβάνει απόφαση 
σύμφωνα με το άρθρο 30.2 παράγραφος 2. 

Τμήμα B — Ψάρια και θαλασσινά 

Πίνακας Β.1 

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για ψάρια και θαλασσινά που εξάγονται από τον Καναδά στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

ex 0304.83 
Κατεψυγμένα φιλέτα γλωσσοειδών, 
άλλα από τα Reinhardtius hippoglossoi
des 

10 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση 
(1). 

ex 0306.12 Ψημένοι και κατεψυγμένοι αστακοί 2 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη διά
κριση. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(μετρικοί τόνοι, καθαρό 

βάρος) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

1604.11 Παρασκευάσματα και κονσέρβες σολο
μού 3 000 

Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο. 

1604.12 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ρέ
γκας 50 

ex 1604.13 

Παρασκευάσματα και κονσέρβες σαρ
δέλας, φρίσσας (sardinelles) και σαρδε
λόρεγκας, με εξαίρεση τις σαρδέλες 
του είδους Sardina pilchardus 

200 

ex 1605.10 
Παρασκευάσματα και κονσέρβες κα
βουριού, εκτός των καβουριών Cancer 
pagurus 

44 

1605.21- 
1605.29 

Παρασκευάσματα και κονσέρβες γαρί
δας 5 000 

1605.30 Παρασκευάσματα και κονσέρβες αστα
κού 240 

(1) Όσον αφορά τον κανόνα καταγωγής για προϊόντα της διάκρισης 0304.83, συνομολογείται ότι οι εργασίες παραγωγής υπερβαίνουν τις ανε
παρκείς εργασίες παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 7.  

Προβλέψεις αύξησης για τον πίνακα Β.1 

1. Για καθένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στον πίνακα Β.1, εάν κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους χρησιμο
ποιηθεί πάνω από το 80 % μιας ποσόστωσης καταγωγής η οποία έχει οριστεί για ένα προϊόν, η κατανομή ποσόστωσης 
καταγωγής θα αυξάνεται για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η αύξηση θα ανέρχεται στο 10 % της ποσόστωσης καταγωγής 
που είχε οριστεί για το προϊόν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η πρόβλεψη αύξησης θα εφαρμοστεί για πρώτη 
φορά μετά τη λήξη του πρώτου πλήρους ημερολογιακού έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας και θα 
ισχύει συνολικά για τέσσερα διαδοχικά έτη. 

2.  Κάθε αύξηση στον όγκο της ποσόστωσης καταγωγής θα εφαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού 
έτους. Το μέρος εισαγωγής ενημερώνει εγγράφως το μέρος εξαγωγής αν πληρούται η προϋπόθεση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, και εφόσον αυτό ισχύει, σχετικά με την αύξηση της ποσόστωσης καταγωγής και την ημερομηνία κατά την 
οποία η εν λόγω αύξηση τίθεται σε εφαρμογή. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της αυξημένης ποσόστωσης 
καταγωγής και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτή τίθεται σε εφαρμογή. 

Προβλέψεις επανεξέτασης για τον πίνακα Β.1 

Μετά την ολοκλήρωση του τρίτου ημερολογιακού έτος από την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας, κατόπιν αιτήματος 
ενός μέρους, τα μέρη θα πραγματοποιήσουν συζητήσεις σχετικά με πιθανές αναθεωρήσεις του παρόντος τμήματος 

Τμήμα Γ — Υφάσματα και ενδύματα 

Πίνακας Γ.1 

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για υφάσματα που εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(χιλιόγραμμα, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5107.20 

Νήματα από μαλλί χτενισμένο, μη συ
σκευασμένα για τη λιανική πώληση, 
που περιέχουν λιγότερο του 85 % 
κατά βάρος μαλλί 

192 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(χιλιόγραμμα, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5205.12 

Νήματα από βαμβάκι που δεν κατονο
μάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, 
που περιέχουν τουλάχιστον 85 % κατά 
βάρος βαμβάκι, μη συσκευασμένα για 
τη λιανική πώληση, απλά μη χτενι
σμένα νήματα, άνω των 14 nm αλλά 
όχι άνω των 43 nm 

1 176 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5208.59 

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν 
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμ
βάκι, τυπωτά, άλλα από εκείνα της 
απλής ύφανσης, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με 
βάρος που δεν υπερβαίνει τα 200 g/ 
m2 

60 000 m2 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5209.59 

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν 
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμ
βάκι, τυπωτά, άλλα από εκείνα της 
απλής ύφανσης, που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, με 
βάρος που υπερβαίνει τα 200 g/m2 

79 000 m2 

54.02 

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς 
(άλλα από τα νήματα για ράψιμο), μη 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση, 
στα οποία περιλαμβάνονται και τα μο
νόινα συνθετικά κάτω των 67 decitex 

4 002 000 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5404.19 

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex 
ή περισσότερο και των οποίων η μεγα
λύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής 
δεν υπερβαίνει το 1 mm, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

21 000 

54.07 

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές 
ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα υφάσματα που κατασκευά
ζονται από τα προϊόντα της κλάσης 
54.04 

4 838 000 m2 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· 
ή 

Τύπωση ή βαφή συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, 
χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και στο 
τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον 
εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη καταγόμενων υφασμάτων 
δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλα
κτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

14.1.2017 L 11/551 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(χιλιόγραμμα, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5505.10 

Απορρίμματα από συνθετικές ίνες (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα απορ
ρίμματα της κλώσης, τα απορρίμματα 
νημάτων και τα ξεφτίδια) 

1 025 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5513.11 

Υφάσματα από ίνες μη συνεχείς από 
πολυεστέρα, που περιέχουν λιγότερο 
του 85 % (κατά βάρος) από τις ίνες 
αυτές, αλεύκαστα ή λευκασμένα, απλής 
ύφανσης, σύμμεικτα κυρίως ή μόνο με 
βαμβάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει 
τα 170 g/m2 

6 259 000 m2 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

56.02 
Πιλήματα, έστω και εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις 

583 000 

Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο. 56.03 

Υφάσματα (από υφαντικές ύλες) μη 
υφασμένα, έστω και εμποτισμένα, επι
χρισμένα, επικαλυμμένα ή με απανωτές 
στρώσεις 

621 000 

57.03 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από υφαντικές ύλες, φουντωτά, έστω 
και έτοιμα 

196 000 m2 

58.06 

Είδη κορδελοποιίας, άλλα από τα είδη 
της κλάσης 58.07 (εκτός από ετικέτες, 
εμβλήματα και παρόμοια είδη, σε τόπια 
κ.λπ.). Ταινίες χωρίς υφάδι, από νήματα 
ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα 

169 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

5811.00 

Υφαντουργικά προϊόντα σε τόπια [με 
μία ή περισσότερες στρώσεις συνδυα
σμένες με μια ύλη παραγεμίσματος, 
τρυπωμένα με αραιές βελονιές, συγκρα
τημένα κατά διαστήματα (καπιτονέ) κ. 
λπ.], άλλα από τα κεντήματα της κλά
σης 58.10 

12 000 m2 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση. 

59.03 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 59.02 

1 754 000 m2 

Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία 
των μη καταγόμενων υφασμάτων δεν 
υπερβαίνει το 60 % της συναλλακτικής 
αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(χιλιόγραμμα, εκτός εάν 

ορίζεται διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5904.90 

Επενδύσεις δαπέδων που αποτελούνται 
από επίχρισμα ή επικάλυμμα που εφαρ
μόζεται πάνω σε υπόθεμα από υφα
ντική ύλη, έστω και κομμένες, εκτός 
από λινοτάπητες 

24 000 m2  

59.06 Υφάσματα συνδυασμένα με καουτσούκ, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 59.02 450 000 

5907.00 

Άλλα υφάσματα εμποτισμένα, επιχρι
σμένα ή επικαλυμμένα. Υφάσματα ζω
γραφισμένα για σκηνικά θεάτρων, πα
ραπετάσματα εργαστηρίων ή για ανά
λογες χρήσεις 

2 969 000 m2 

59.11 Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για 
τεχνικές χρήσεις, που κατονομάζονται 173 000 

60.04 

Πλεκτά υφάσματα πλάτους που υπερ
βαίνει τα 30 cm, που περιέχουν κατά 
βάρος 5 % ή περισσότερο νήματα ελα
στομερή ή νήματα από καουτσούκ, 
άλλα από εκείνα της κλάσης 60.01 

25 000 Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση· 
ή 

Τύπωση ή βαφή συνοδευόμενη από δύο 
τουλάχιστον εργασίες προετοιμασίας ή 
τελειώματος (π.χ. καθαρισμός, λεύκανση, 
μερσερισμός, θερμική σταθεροποίηση, 
χνούδιασμα, καλανδράρισμα, κατεργασία 
για την αντοχή στη συστολή και στο 
τσαλάκωμα, δεκάτισμα, εμποτισμός, επι
διόρθωση σχισμών, κατεργασία για τον 
εντοπισμό υφαντικών λαθών), υπό την 
προϋπόθεση ότι η αξία των χρησιμο
ποιούμενων μη καταγόμενων υφασμάτων 
δεν υπερβαίνει το 47,5 % της συναλλα
κτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργο
στασίου του προϊόντος. 

60.05 

Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα 
οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
γίνονται σε μηχανές κατασκευής σιρι
τιών), άλλα από εκείνα των κλάσεων 
60.01 έως 60.04 

16 000 

60.06 Υφάσματα πλεκτά, που δεν κατονομά
ζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού 24 000 

63.06 

Καλύμματα εμπορευμάτων, οχημάτων 
κ.λπ., εξωτερικά προπετάσματα (τέντες), 
σκηνές, ιστία για βάρκες και άλλα 
σκάφη που κινούνται με πανιά, και 
είδη για κατασκήνωση, από υφαντικές 
ύλες 

124 000 

Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο. 

63.07 
Έτοιμα είδη από υφαντικές ύλες, που 
δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνο
νται αλλού 

503 000 

m2 = τετραγωνικά μέτρα  
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Πίνακας Γ.2 

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για ενδύματα που εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τεμάχια, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής (1) 

6101.30 

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, 
μπλουζόν και παρόμοια είδη από συν
θετικές ή τεχνητές ίνες, πλεκτά, για 
άντρες ή αγόρια 

10 000 

Αλλαγή από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο, υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν 
έχει κοπεί ή πλεχτεί στο τελικό σχήμα 
και έχει ραφτεί ή με άλλο τρόπο συναρ
μολογηθεί στο έδαφος ενός μέρους· ή 

Αλλαγή σε έτοιμο πλεκτό προϊόν για το 
οποίο δεν απαιτείται ράψιμο ή συναρμο
λόγηση, από οποιοδήποτε άλλο κεφά
λαιο. 

6102.30 

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, 
μπλουζόν και παρόμοια είδη από συν
θετικές ή τεχνητές ίνες, πλεκτά, για γυ
ναίκες ή κορίτσια 

17 000 

61.04 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, σακάκια, 
φορέματα, φούστες, φούστες-παντελό
νια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, κ.λπ. (άλλα 
από εκείνα για το μπάνιο), πλεκτά, για 
γυναίκες ή κορίτσια 

535 000 

6106.20 
Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ) και 
μπλούζες από συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια 

44 000 

6108.22 
Σλιπ και κιλότες από συνθετικές ή τε
χνητές ίνες, πλεκτά, για γυναίκες ή κο
ρίτσια 

129 000 

6108.92 

Ελαφρές ρόμπες για το σπίτι (νεγκλιζέ), 
ρόμπες λουτρού, ρόμπες δωματίου και 
παρόμοια είδη από συνθετικές ή τεχνη
τές ίνες, πλεκτά, για γυναίκες ή κορί
τσια 

39 000 

6109.10 Τι-σερτ και φανελάκια από βαμβάκι, 
πλεκτά 342 000 

6109.90 
Τι-σερτ και φανελάκια από υφαντικές 
ύλες που δεν κατονομάζονται ούτε πε
ριλαμβάνονται αλλού, πλεκτά 

181 000 

61.10 
Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα 
και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα σου-πουλ, πλεκτά 

478 000 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τεμάχια, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής (1) 

6112.41 
Μαγιό, κιλότες και σλιπ μπάνιου από 
συνθετικές ίνες, πλεκτά, για γυναίκες ή 
κορίτσια 

73 000  

61.14 Ενδύματα που δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, πλεκτά 90 000 kg 

61.15 

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μι
σές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και 
άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κι
λότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με δια
βάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτι
δας), πλεκτά 

98 000 kg 

62.01 

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, 
μπλουζόν και παρόμοια είδη, άλλα από 
τα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια, με 
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6203 

96 000 

62.02 

Παλτά, κοντά παλτά, κάπες, άνορακ, 
μπλουζόν και παρόμοια είδη, άλλα από 
τα πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια, με 
εξαίρεση τα είδη της κλάσης 6204 

99 000 

62.03 

Κουστούμια, σύνολα, σακάκια, παντε
λόνια, φόρμες με τιράντες (σαλοπέτ), 
κοντά παντελόνια που καλύπτουν και 
το γόνατο και παντελόνια κοντά 
(σορτς) (άλλα από εκείνα για το μπά
νιο), άλλα από τα πλεκτά, για άντρες ή 
αγόρια 

95 000 

62.04 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 
φορέματα, φούστες, φούστες-παντελό
νια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς) (άλλα από 
εκείνα για το μπάνιο), άλλα από τα 
πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια 

506 000 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τεμάχια, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής (1) 

62.05 Πουκάμισα και πουκαμισάκια, άλλα 
από τα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια 

15 000  

62.06 

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλού
ζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμι
σάκια, άλλα από τα πλεκτά, για γυναί
κες ή κορίτσια 

64 000 

6210.40 

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊό
ντα της κλάσης 59.03, 59.06 ή 
59.07, τα οποία δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, άλλα 
από τα πλεκτά, για άντρες ή αγόρια 

68 000 kg 

6210.50 

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊό
ντα της κλάσης 59.03, 59.06 ή 
59.07, τα οποία δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται αλλού, άλλα 
από τα πλεκτά, γιαγυναίκες ή κορίτσια 

30 000 kg 

62.11 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κου
στούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κι
λότες και σλιπ μπάνιου, άλλα ενδύ
ματα, άλλα από τα πλεκτά, που δεν κα
τονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

52 000 kg 

6212.10 Στηθόδεσμοι και μπούστα, έστω και 
πλεκτά 297 000 

6212.20 Κορσέδες χωρίς ελάσματα (λαστέξ) και 
κορσέδες-κιλότες, έστω και πλεκτοί 32 000 

6212.30 Συνδυασμοί, έστω και πλεκτοί 40 000 

6212.90 
Τιράντες, καλτσοδέτες αντρών και γυ
ναικών και παρόμοια είδη και τα μέρη 
τους, έστω και πλεκτά 

16 000 kg 

(1) Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται ο πίνακας Γ.2, συνομολογείται ότι οι επαρκείς εργασίες παραγωγής που περιλαμβάνο
νται στην παρούσα στήλη προβλέπουν εργασίες πέραν των ανεπαρκών εργασιών παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 7.  
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Πίνακας Γ.3 

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για υφάσματα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καναδά 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον Καναδά (χιλιό
γραμμα, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5007.20 

Υφάσματα που περιέχουν τουλάχιστον 
85 % κατά βάρος μετάξι ή απορρίμ
ματα από μετάξι, άλλα από τα κατά
λοιπα απορριμμάτων από μετάξι 

83 000 m2 Ύφανση. 

5111.30 

Υφάσματα που περιέχουν κυρίως, αλλά 
λιγότερο από 85 % κατά βάρος μαλλί 
λαναρισμένο ή τρίχες εκλεκτής ποιότη
τας λαναρισμένες, σύμμεικτα κυρίως ή 
μόνο με συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη 
συνεχείς 

205 000 m2 Ύφανση. 

51.12 Υφάσματα από μαλλί χτενισμένο ή από 
τρίχες εκλεκτής ποιότητας χτενισμένες 200 000 Ύφανση. 

5208.39 

Υφάσματα από βαμβάκι, που περιέχουν 
τουλάχιστον 85 % κατά βάρος βαμ
βάκι, με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 
200 g/m2, βαμμένα, με εξαίρεση τα 
υφάσματα διαγώνιας ριγωτής (σερζέ) ή 
σταυρωτής ύφανσης στην οποία η 
σχέση του στημονιού με το υφάδι δεν 
υπερβαίνει τον αριθμό 4, καθώς και τα 
υφάσματα απλής ύφανσης 

116 000 m2 Ύφανση. 

5401.10 
Νήματα για ράψιμο από συνθετικές 
ίνες συνεχείς, έστω και συσκευασμένα 
για τη λιανική πώληση 

18 000 

Εξώθηση νημάτων από συνθετικές ή τε
χνητές ίνες, έστω και συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση· ή 

Νηματοποίηση. 

5402.11 

Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, 
μη συσκευασμένα για τη λιανική πώ
ληση, νήματα μεγάλης αντοχής από 
αραμίδια 

504 000 

Εξώθηση νημάτων από συνθετικές ή τε
χνητές ίνες, έστω και συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση· ή 

Νηματοποίηση. 

54.04 

Νήματα μονόινα συνθετικά 67 decitex 
ή περισσότερο, με διάσταση της εγκάρ
σιας τομής που δεν υπερβαίνει το 
1 mm. Λουρίδες και παρόμοιες μορ
φές (π.χ. τεχνητό άχυρο), από συνθετι
κές υφαντικές ύλες, με ορατό πλάτος 
που δεν υπερβαίνει τα 5 mm 

275 000 

Εξώθηση νημάτων από συνθετικές ή τε
χνητές ίνες, έστω και συνοδευόμενη από 
νηματοποίηση· ή 

Νηματοποίηση. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον Καναδά (χιλιό
γραμμα, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

54.07 

Υφάσματα από νήματα από συνθετικές 
ίνες συνεχείς, στα οποία περιλαμβάνο
νται και τα υφάσματα που κατασκευά
ζονται από τα προϊόντα της κλάσης 
54.04 

636 000 Ύφανση. 

56.03 

Υφάσματα μη υφασμένα, έστω και 
εμποτισμένα, επιχρισμένα, επικαλυμ
μένα ή με απανωτές στρώσεις, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού 

1 629 000 
Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, συμπερι
λαμβανομένης της διάτρησης με βελό
νες. 

5607.41 Σπάγκοι για δεσίματα ή δεματιάσματα 
από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο 813 000 

Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, συμπερι
λαμβανομένης της διάτρησης με βελό
νες. 

5607.49 

Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά 
από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, 
πλεκτά ή όχι, έστω και εμποτισμένα, 
επιχρισμένα, επικαλυμμένα ή επενδυ
μένα με καουτσούκ ή πλαστική ύλη, 
εκτός από σπάγκους για δεσίματα ή 
δεματιάσματα (με εξαίρεση τους σπά
γκους για δεσίματα ή δεματιάσματα) 

347 000 
Κάθε διεργασία χωρίς ύφανση, συμπερι
λαμβανομένης της διάτρησης με βελό
νες. 

5702.42 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές 
ύλες, υφασμένα, όχι φουντωτά ούτε 
φλοκωτά, με βελουδωτή κατασκευή, 
έτοιμα (εκτός από τάπητες με την ονο
μασία «κιλίμια», «σουμάκ», «καραμα
νίας» και παρόμοιους τάπητες υφασμέ
νους στο χέρι) 

187 000 m2 

Ύφανση· ή 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνες. 

5703.20 
Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από νάυλον ή άλλα πολυαμίδια, φου
ντωτά, έστω και έτοιμα 

413 000 m2 

Ύφανση· ή 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνες. 

5704.90 

Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου 
από πίλημα, όχι φουντωτά ούτε φλο
κωτά, έστω και έτοιμα (με εξαίρεση τις 
πλάκες δαπέδου με επιφάνεια που δεν 
υπερβαίνει τα 0,3 m2) 

1 830 000 

Ύφανση· ή 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνες. 

59.03 

Υφάσματα εμποτισμένα, επιχρισμένα ή 
επικαλυμμένα με πλαστική ύλη ή με 
απανωτές στρώσεις από πλαστική ύλη 
(εκτός από φύλλα υφασμένα για επίσω
τρα με πεπιεσμένο αέρα, που λαμβάνο
νται από νήματα υψηλής αντοχής από 
νάυλον ή από άλλα πολυαμίδια, πολυε
στέρες ή ρεγιόν βισκόζης) 

209 000 

Ύφανση· ή 

Η επίχριση, το φλοκάρισμα, η επικά
λυψη σε απανωτές στρώσεις ή η μεταλ
λική επικάλυψη, σε κάθε περίπτωση συν
οδευόμενες από τουλάχιστον δύο άλλες 
κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργα
σία για αντοχή στη συστολή) προσδί
δουν καταγωγή υπό την προϋπόθεση ότι 
προστέθηκε αξία τουλάχιστον 52,5 % 
βάσει της συναλλακτικής αξίας ή της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον Καναδά (χιλιό
γραμμα, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

5904.10 Λινοτάπητες, έστω και κομμένοι 61 000 m2 

Ύφανση· ή 

Η επίχριση, το φλοκάρισμα, η επικά
λυψη σε απανωτές στρώσεις ή η μεταλ
λική επικάλυψη, σε κάθε περίπτωση συν
οδευόμενες από τουλάχιστον δύο άλλες 
κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργα
σία για αντοχή στη συστολή) προσδί
δουν καταγωγή υπό την προϋπόθεση ότι 
προστέθηκε αξία τουλάχιστον 52,5 % 
βάσει της συναλλακτικής αξίας ή της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

5910.00 

Ιμάντες μεταφοράς ή μετάδοσης κίνη
σης από υφαντικές ύλες, έστω και δια
ποτισμένοι, επιχρισμένοι, επικαλυμμένοι 
με πλαστικό υλικό ή ενισχυμένοι με μέ
ταλλο ή άλλα υλικά 

298 000 

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα 
υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 63.10 

Ύφανση· ή 

Η επίχριση, το φλοκάρισμα, η επικά
λυψη σε απανωτές στρώσεις ή η μεταλ
λική επικάλυψη, σε κάθε περίπτωση συν
οδευόμενες από τουλάχιστον δύο άλλες 
κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργα
σία για αντοχή στη συστολή) προσδί
δουν καταγωγή υπό την προϋπόθεση ότι 
προστέθηκε αξία τουλάχιστον 52,5 % 
βάσει της συναλλακτικής αξίας ή της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

59.11 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για 
τεχνικές χρήσεις, που αναφέρονται στη 
σημείωση 7 του κεφαλαίου 59 

160 000 

Κατασκευή από νήματα ή απορρίμματα 
υφασμάτων ή ράκη της κλάσης 63.10 

Ύφανση· ή 

Η επίχριση, το φλοκάρισμα, η επικά
λυψη σε απανωτές στρώσεις ή η μεταλ
λική επικάλυψη, σε κάθε περίπτωση συν
οδευόμενες από τουλάχιστον δύο άλλες 
κύριες εργασίες προετοιμασίας ή τελειώ
ματος (όπως καλανδράρισμα, κατεργα
σία για αντοχή στη συστολή) προσδί
δουν καταγωγή υπό την προϋπόθεση ότι 
προστέθηκε αξία τουλάχιστον 52,5 % 
βάσει της συναλλακτικής αξίας ή της τι
μής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

6302.21 Πανικά κρεβατιού, τυπωτά, από βαμ
βάκι, άλλα από τα πλεκτά 176 000 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· ή 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνα, συνοδευόμενης 
από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής). 

6302.31 
Πανικά κρεβατιού (άλλα από τα τυ
πωτά) από βαμβάκι, άλλα από τα πλε
κτά 

216 000 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνα, συνοδευόμενης 
από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής)· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση. 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον Καναδά (χιλιό
γραμμα, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

6302.91 

Πανικά καθαριότητας ή κουζίνας από 
βαμβάκι (με εξαίρεση τα βοστρυχωτά 
σπογγώδους είδους), υφάσματα για 
τον καθαρισμό πατωμάτων, πανιά κα
θαρισμού, πιατόπανα και ξεσκονιστήρια 

20 000 

Εφαρμογή οποιασδήποτε διεργασίας χω
ρίς ύφανση, συμπεριλαμβανομένης της 
διάτρησης με βελόνα, συνοδευόμενης 
από σύνθεση (συμπεριλαμβανομένης της 
κοπής)· 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· ή 

Σύνθεση της οποίας προηγείται τύπωση.  

Πίνακας Γ.4 

Ετήσια κατανομή ποσοστώσεων για ενδύματα που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στον Καναδά 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στον Καναδά 
(τεμάχια, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής (1) 

6105.10 

Πουκάμισα και πουκαμισάκια από βαμ
βάκι, πλεκτά (εκτός από νυχτικά, τι- 
σερτ και φανελάκια), για άντρες ή αγό
ρια 

46 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

61.06 

Φορέματα-πουκάμισα (σεμιζιέ), μπλού
ζες, μπλούζες-πουκάμισα και πουκαμι
σάκια, πλεκτά, για γυναίκες ή κορίτσια 
(εκτός από τι-σερτ και φανελάκια) 

126 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

61.09 Τι-σερτ και φανελάκια, πλεκτά 722 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

61.10 

Σαντάιγ, πουλόβερ, κάρντιγκαν, γιλέκα 
και παρόμοια είδη, στα οποία περιλαμ
βάνονται και τα σου-πουλ, πλεκτά (με 
εξαίρεση τα γιλέκα με βάτες) 

537 000 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· ή 

Πλέξιμο στο τελικό σχήμα για προϊόντα 
για τα οποία δεν απαιτείται ράψιμο ή 
άλλη συναρμολόγηση. 

61.14 
Άλλα ενδύματα που δεν κατονομάζο
νται ούτε περιλαμβάνονται αλλού, πλε
κτά 

58 000 kg 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· ή 

Πλέξιμο στο τελικό σχήμα για προϊόντα 
για τα οποία δεν απαιτείται ράψιμο ή 
άλλη συναρμολόγηση. 

61.15 

Κολάν (κάλτσες-κιλότες), κάλτσες, μι
σές-κάλτσες, καλτσάκια (σοσόνια) και 
άλλα παρόμοια είδη, στα οποία περι
λαμβάνονται και τα κολάν (κάλτσες-κι
λότες), κάλτσες, μισές-κάλτσες με δια
βάθμιση πίεσης (π.χ. κάλτσες φλεβίτι
δας), πλεκτά (με εξαίρεση τα είδη για 
βρέφη) 

1 691 000 ζεύγη 

Κοπή υφασμάτων και σύνθεση· ή 

Πλέξιμο στο τελικό σχήμα για προϊόντα 
για τα οποία δεν απαιτείται ράψιμο ή 
άλλη συναρμολόγηση. 

14.1.2017 L 11/560 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL    



Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση στον Καναδά 
(τεμάχια, εκτός εάν ορίζεται 

διαφορετικά) 

Επαρκείς εργασίες παραγωγής (1) 

6202.11 

Παλτά, αδιάβροχα, κοντά παλτά, κάπες 
και παρόμοια είδη από μαλλί ή τρίχες 
εκλεκτής ποιότητας, άλλα από τα πλε
κτά, για γυναίκες ή κορίτσια 

15 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

6202.93 

Άνορακ, μπλουζόν και παρόμοια είδη 
από συνθετικές ή τεχνητές ίνες (άλλα 
από τα πλεκτά), για γυναίκες ή κορί
τσια 

16 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

6203.11 Κουστούμια από μαλλί ή τρίχες εκλε
κτής ποιότητας, για άντρες ή αγόρια 39 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

6203.12- 
6203.49 

Κουστούμια (με εξαίρεση εκείνα από 
μαλλί ή τρίχες εκλεκτής ποιότητας), 
σύνολα, σακάκια, παντελόνια, φόρμες 
με τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελό
νια που καλύπτουν και το γόνατο και 
παντελόνια κοντά (σορτς) (με εξαίρεση 
τα πλεκτά και εκείνα για το μπάνιο), 
για άντρες ή αγόρια 

281 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

62.04 

Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 
φορέματα, φούστες, φούστες-παντελό
νια (ζιπ-κιλότ), παντελόνια, φόρμες με 
τιράντες (σαλοπέτ), κοντά παντελόνια 
που καλύπτουν και το γόνατο και πα
ντελόνια κοντά (σορτς) (με εξαίρεση τα 
πλεκτά και εκείνα για το μπάνιο), για 
γυναίκες ή κορίτσια 

537 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

6205.20 
Πουκάμισα και πουκαμισάκια από βαμ
βάκι, άλλα από τα πλεκτά, για άντρες 
ή αγόρια 

182 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

62.10 

Ενδύματα κατασκευασμένα από προϊό
ντα της κλάσης 56.02, 56.03, 59.03, 
59.06 ή 59.07 (με εξαίρεση τα πλεκτά 
και τα ενδύματα για βρέφη) 

19 000 Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

62.11 

Φόρμες αθλητικές (προπόνησης), κου
στούμια και σύνολα του σκι, μαγιό, κι
λότες και σλιπ μπάνιου και άλλα ενδύ
ματα που δεν κατονομάζονται ούτε πε
ριλαμβάνονται αλλού (με εξαίρεση τα 
πλεκτά) 

85 000 kg Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

62.12 

Στηθόδεσμοι, κορσέδες χωρίς ελά
σματα (λαστέξ), κορσέδες, τιράντες, 
καλτσοδέτες αντρών και γυναικών και 
παρόμοια είδη και τα μέρη τους από 
υφαντικές ύλες όλων των ειδών, έστω 
και ελαστικά, συμπεριλαμβανομένων 
των πλεκτών (εκτός από ζώνες και συν
δυασμούς αποκλειστικά από καου
τσούκ) 

26 000 δωδεκάδες Κοπή υφασμάτων και σύνθεση. 

(1) Όσον αφορά τα προϊόντα για τα οποία εφαρμόζεται ο πίνακας Γ.4, συνομολογείται ότι οι επαρκείς εργασίες παραγωγής που περιλαμβάνο
νται στην παρούσα στήλη προβλέπουν εργασίες πέραν των ανεπαρκών εργασιών παραγωγής που προβλέπονται στο άρθρο 7.  
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Προβλέψεις αύξησης για τους πίνακες Γ.1, Γ.2, Γ.3 και Γ.4 

1. Για καθένα από τα προϊόντα που απαριθμούνται στους πίνακες Γ.1, Γ.2, Γ.3 και Γ.4, εάν κατά τη διάρκεια ενός ημερολο
γιακού έτους χρησιμοποιηθεί πάνω από το 80 % μιας ποσόστωσης καταγωγής η οποία έχει οριστεί για ένα προϊόν, η 
κατανομή ποσόστωσης καταγωγής θα αυξάνεται για το επόμενο ημερολογιακό έτος. Η αύξηση θα ανέρχεται στο 3 % της 
ποσόστωσης καταγωγής που είχε οριστεί για το προϊόν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Η πρόβλεψη αύξησης θα 
εφαρμοστεί για πρώτη φορά μετά τη λήξη του πρώτου πλήρους ημερολογιακού έτους από την έναρξη ισχύος της παρούσας 
συμφωνίας. Η ετήσια κατανομή ποσοστώσεων καταγωγής θα αυξάνεται κατά τη διάρκεια περιόδου έως δέκα έτη. 

2.  Κάθε αύξηση στον όγκο της ποσόστωσης καταγωγής θα εφαρμόζεται κατά το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού 
έτους. Το μέρος εισαγωγής ενημερώνει εγγράφως το μέρος εξαγωγής αν πληρούται η προϋπόθεση που ορίζεται στην 
παράγραφο 1, και εφόσον αυτό ισχύει, σχετικά με την αύξηση της ποσόστωσης καταγωγής και την ημερομηνία κατά την 
οποία η εν λόγω αύξηση τίθεται σε εφαρμογή. Τα μέρη διασφαλίζουν τη δημοσιοποίηση της αυξημένης ποσόστωσης 
καταγωγής και της ημερομηνίας κατά την οποία αυτή τίθεται σε εφαρμογή. 

Προβλέψεις επανεξέτασης για τους πίνακες Γ.1, Γ.2, Γ.3 και Γ.4 

Κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, τα μέρη συνεδριάζουν με σκοπό την αναθεώρηση των ποσοτήτων κάλυψης προϊόντων της 
κατανομής ποσοστώσεων με βάση τις εξελίξεις στις σχετικές αγορές και στους σχετικούς τομείς. Τα μέρη δύνανται να 
υποβάλλουν συστάσεις για αναθεωρήσεις στην επιτροπή εμπορευματικών συναλλαγών. 

Τμήμα Δ — Οχήματα 

Πίνακας Δ.1 

Ετήσια κατανομή ποσόστωσης για οχήματα που εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τεμάχια) 

8703.21 

Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβο
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες: με κυλινδρισμό 
που δεν υπερβαίνει τα 1 000 cc 

Παραγωγή στην οποία η αξία όλων 
των χρησιμοποιούμενων μη καταγόμε
νων υλών δεν υπερβαίνει: 

α)  το 70 % της συναλλακτικής αξίας 
ή της τιμής εκ του εργοστασίου 
του προϊόντος· ή 

β)  το 80 % του καθαρού κόστους του 
προϊόντος. 

100 000 

8703.22 

Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβο
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες: με κυλινδρισμό 
που υπερβαίνει τα 1 000 cc αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 1 500 cc 

8703.23 

Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβο
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες: με κυλινδρισμό 
που υπερβαίνει τα 1 500 cc αλλά δεν 
υπερβαίνει τα 3 000 cc 

8703.24 

Άλλα οχήματα, με παλινδρομικό εμβο
λοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με ηλε
κτρικούς σπινθήρες: με κυλινδρισμό 
που υπερβαίνει τα 3 000 cc 
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Κατάταξη 
Εναρμονι

σμένου Συστή
ματος 

Περιγραφή προϊόντος Επαρκείς εργασίες παραγωγής 

Ετήσια ποσόστωση για 
εξαγωγές από τον Καναδά 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(τεμάχια) 

8703.31 

Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινη
τήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ 
ή ημιντίζελ): με κυλινδρισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 1 500 cc   

8703.32 

Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινη
τήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ 
ή ημιντίζελ): με κυλινδρισμό που υπερ
βαίνει τα 1 500 cc αλλά δεν υπερβαί
νει τα 2 500 cc 

8703.33 

Άλλα οχήματα, με εμβολοφόρο κινη
τήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ 
ή ημιντίζελ): με κυλινδρισμό που υπερ
βαίνει τα 2 500 cc 

8703.90 Άλλα  

Σημείωση 1 

Τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν σώρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

Υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ κάθε μέρους και των Ηνωμένων Πολιτειών 
η οποία συνάδει με τις υποχρεώσεις των μερών προς τον ΠΟΕ και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με όλες 
τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις, οποιαδήποτε ύλη των κεφαλαίων 84, 85, 87 ή 94 του Εναρμονισμένου Συστήματος 
καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντος των διακρίσεων 8703.21 έως 
8703.90 του Εναρμονισμένου Συστήματος στον Καναδά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρείται καταγόμενη. Με την 
επιφύλαξη του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών, οι συζητήσεις σχετικά με τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις θα περιλαμβάνουν διαβουλεύσεις για τη 
διασφάλιση της συνέπειας μεταξύ της μεθόδου υπολογισμού που έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της μεθόδου που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας για τα προϊόντα του 
κεφαλαίου 87, εφόσον είναι απαραίτητο. 

Ως εκ τούτου, ο πίνακας Δ.1 θα πάψει να εφαρμόζεται ένα έτος μετά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω σώρευσης. 

Η εφαρμογή της σώρευσης και η διαγραφή της σημείωσης 1 θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για σκοπούς ενημέρωσης. 

Πρόβλεψη επανεξέτασης 

Εάν επτά έτη μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας συμφωνίας δεν έχει τεθεί ακόμη σε ισχύ η σώρευση με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, αμφότερα τα μέρη συναντώνται με σκοπό την επανεξέταση των εν λόγω 
διατάξεων. 

Εναλλακτικοί ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν για τα προϊόντα της κλάσης 87.02 

Για τα προϊόντα της κλάσης 87.02 που εξάγονται από τον Καναδά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζεται ο ακόλουθος 
κανόνας καταγωγής εναλλακτικά προς τον κανόνα καταγωγής που προβλέπεται στο παράρτημα 5: 

Αλλαγή από οποιαδήποτε άλλη κλάση, εκτός από τις κλάσεις 87.06 έως 87.08· ή 

Αλλαγή εντός της παρούσας κλάσης ή από τις κλάσεις 87.06 έως 87.08, ανεξαρτήτως αν υπάρχει αλλαγή από 
οποιαδήποτε άλλη κλάση, υπό την προϋπόθεση ότι η αξία μη καταγόμενων υλών της παρούσας κλάσης ή των κλάσεων 
87.06 έως 87.08 δεν υπερβαίνει το 50 % της συναλλακτικής αξίας ή της τιμής εκ του εργοστασίου του προϊόντος. 

Ο παρών κανόνας καταγωγής θα εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις εγκατεστημένες στον Καναδά και στους διαδόχους τους και 
αφορά την παραγωγή προϊόντων της κλάσης 87.02 στον Καναδά, από την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων, 
την 1η Αυγούστου 2014. 
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Σημείωση 2 

Τα μέρη συμφωνούν να εφαρμόζουν σώρευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις: 

Υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε ισχύ συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ κάθε μέρους και των Ηνωμένων Πολιτειών 
η οποία συνάδει με τις υποχρεώσεις των μερών προς τον ΠΟΕ και εφόσον τα μέρη καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με όλες 
τις εφαρμοστέες προϋποθέσεις, οποιαδήποτε ύλη των κεφαλαίων 84, 85, 87 ή 94 του Εναρμονισμένου Συστήματος 
καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών η οποία χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντος της κλάσης 87.02 του Εναρμονι
σμένου Συστήματος στον Καναδά ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρείται καταγόμενη. 

Ως εκ τούτου, ο εναλλακτικός ειδικός κανόνας καταγωγής για τα προϊόντα της κλάσης 87.02 θα πάψει να εφαρμόζεται ένα 
έτος μετά την έναρξη εφαρμογής της εν λόγω σώρευσης. 

Η εφαρμογή της σώρευσης και η διαγραφή της σημείωσης 2 θα δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για σκοπούς ενημέρωσης.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ 

1.  Βάσει της παρούσας συμφωνίας, το εμπόριο υφασμάτων και ενδυμάτων μεταξύ των μερών βασίζεται στην αρχή ότι η διπλή 
μεταποίηση προσδίδει καταγωγή, όπως αναφέρεται στο παράρτημα 5 (Ειδικοί κανόνες καταγωγής ανά προϊόν) του 
πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής. 

2.  Ωστόσο, για ορισμένους λόγους, συμπεριλαμβανομένης της απουσίας αρνητικού σωρευτικού αποτελέσματος για τους 
παραγωγούς της ΕΕ, τα μέρη συμφωνούν να παρεκκλίνουν από την παράγραφο 1 παρέχοντας περιορισμένες αμοιβαίες 
ποσοστώσεις καταγωγής για υφάσματα και ενδύματα. Οι εν λόγω ποσοστώσεις καταγωγής εκφράζονται σε όγκους ανά 
κατηγορία προϊόντων, όπου η βαφή θεωρείται ισοδύναμη της τύπωσης, για περιορισμένη και σαφώς καθορισμένη σειρά 
κατηγοριών προϊόντων. 

3.  Τα μέρη επιβεβαιώνουν ότι οι εν λόγω ποσοστώσεις καταγωγής, οι οποίες εφαρμόζονται κατ' εξαίρεση, θα εφαρμόζονται με 
αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

ΚΟΙΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 

1.  Προϊόντα καταγωγής του Πριγκιπάτου της Ανδόρας που υπάγονται στα κεφάλαια 25 έως 97 του Εναρμονισμένου 
Συστήματος γίνονται δεκτά στον Καναδά ως προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας 
συμφωνίας, υπό τον όρο ότι παραμένει σε ισχύ η τελωνειακή ένωση που θεσπίστηκε με την απόφαση 90/680/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 1990, για τη σύναψη συμφωνίας με τη μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Πριγκιπάτου της Ανδόρας. 

2.  Το πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής εφαρμόζεται mutatis mutandis για τον 
σκοπό του προσδιορισμού του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας 
κοινής δήλωσης. 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΝΟΥ 

1.  Προϊόντα καταγωγής της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου γίνονται δεκτά στον Καναδά ως προϊόντα καταγωγής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας, υπό τον όρο ότι τα εν λόγω προϊόντα καλύπτονται από τη 
συμφωνία συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του 
Αγίου Μαρίνου, η οποία συνήφθη στις Βρυξέλλες στις 16 Δεκεμβρίου 1991, και ότι η εν λόγω συμφωνία παραμένει σε 
ισχύ. 

2.  Το πρωτόκολλο σχετικά με τους κανόνες καταγωγής και τις διαδικασίες καταγωγής εφαρμόζεται mutatis mutandis για τον 
σκοπό του προσδιορισμού του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της παρούσας 
κοινής δήλωσης.  
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	Συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία (ΣΟΕΣ) μεταξύ του Καναδά, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφετέρου 



