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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραχωρεί από το 1971 εμπορικές προτιμήσεις σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων (σύστημα ΣΓΠ). Αποτελεί μέρος της κοινής εμπορικής πολιτικής της, σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις που διέπουν την εξωτερική δράση της ΕΕ. 

Το ΣΓΠ είναι ένα από τα βασικά εμπορικά μέσα της ΕΕ τα οποία βοηθούν τις 
αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα
δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, να μειώσουν τη φτώχεια και να
προωθήσουν την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση στις αναπτυσσόμενες 
χώρες. 

Το τρέχον ΣΓΠ περιλαμβάνει τρεις προτιμησιακές συμφωνίες βάσει των οποίων η ΕΕ 
παραχωρεί εμπορικά οφέλη που αντικατοπτρίζουν τις διαφορετικές εμπορικές, αναπτυξιακές 
και οικονομικές ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών με τη μορφή μειωμένων ή μηδενικών 
δασμολογίων στην εισαγωγή εμπορευμάτων. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου1, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή του τρέχοντος ΣΓΠ, που επεκτείνεται 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …….2 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, θα 
λήξει το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο προτεινόμενος κανονισμός ΣΓΠ αναθεωρεί, 
προσαρμόζει και επικαιροποιεί το ΣΓΠ σε αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού, ώστε 
να αντικατοπτρίζει καλύτερα το σύγχρονο παγκόσμιο οικονομικό και εμπορικό τοπίο, το 
οποίο έχει αλλάξει σημαντικά από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ το αρχικό σύστημα. 

Χάρη στην αύξηση των εμπορικών συναλλαγών, πολλές αναπτυσσόμενες χώρες και πολλοί 
τομείς εξαγωγών έχουν ενταχθεί επιτυχώς στην παγκόσμια αγορά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, 
μπορούν να συνεχίσουν να επεκτείνονται χωρίς ενίσχυση, ενώ ασκούν πίεση στις εξαγωγές 
πολύ φτωχότερων χωρών, οι οποίες έχουν πραγματικά ανάγκη από βοήθεια. Το σχέδιο 
πρότασης επικεντρώνει τις προτιμήσεις του ΣΓΠ στις χώρες που το έχουν περισσότερο 
ανάγκη. Αυτό επιτυγχάνεται με τη βελτίωση των λεπτομερειών του ΣΓΠ που σχετίζονται με 
τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τον μηχανισμό διαβάθμισης του ΣΓΠ, ο οποίος εντοπίζει τις 
ανταγωνιστικές εισαγωγές και αναστέλλει τις μη αιτιολογημένες προτιμήσεις. 

Το σύστημα επεκτείνει επίσης την υποστήριξή του, στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος 
κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση (ΣΓΠ+), σε εκείνες τις 
χώρες που δεσμεύονται να υιοθετήσουν βασικές οικουμενικές αξίες όσον αφορά τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα του εργαζομένου, το περιβάλλον και τη 
διακυβέρνηση. Ενώ παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στους πιθανούς δικαιούχους, το σύστημα 
θα αναγνωρίζει μεγαλύτερη ευθύνη στις χώρες και θα απαιτεί αυστηρότερο έλεγχο της 
επιλεξιμότητας εκ μέρους της ΕΕ. Θα αναπτυχθεί αποτελεσματικότερος και πιο διαφανής 
μηχανισμός για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών 
διεθνών συμβάσεων, μέσω του οποίου η ΕΕ επιδιώκει αξιοσημείωτη σταθερότητα και 
βελτίωση της εφαρμογής από τις χώρες με την πάροδο του χρόνου. Αυτό αυξάνει 

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) 
αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007 
(ΕΕ L 211 της 6.8.2008, σ. 1).

2 ΕΕ L της , σ. 1.
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αποτελεσματικά τις απαιτήσεις για τις δικαιούχες χώρες, καθώς οφείλουν να αποδεικνύουν 
θετικά και τακτικά ότι πράγματι εφαρμόζουν τις συμβάσεις. 

Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, γνωστό με την ονομασία «Όλα 
εκτός από όπλα», το οποίο προστέθηκε στο σύστημα ΣΓΠ το 2004, παραμένει αμετάβλητο 
και υποστηρίζεται περαιτέρω από νέα στοιχεία του συστήματος, τα οποία αντικατοπτρίζουν 
τον στόχο να επικεντρωθούν τα οφέλη από το ΣΓΠ στις χώρες που τα έχουν περισσότερο 
ανάγκη.

Οι λόγοι που δικαιολογούν την προσωρινή ανάκληση των προτιμήσεων έχουν επίσης 
διευκρινιστεί. Ειδικότερα, αναφέρθηκε ρητώς ότι οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές
περιλαμβάνουν και εκείνες που επηρεάζουν την προμήθεια πρώτων υλών. Επιπροσθέτως, 
επισημάνθηκε ότι οι προτιμήσεις μπορεί να ανακληθούν προσωρινά, αν οι δικαιούχοι δεν 
συμμορφώνονται με τις διεθνείς συμβάσεις για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τέλος, 
η διατύπωση σχετικά με τις συμφωνίες στον τομέα της αλιείας επεκτάθηκε ώστε να 
επισημαίνει ότι οι εν λόγω συμφωνίες μπορεί να είναι διεθνείς.

Επίσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη προστασία των χρηματοοικονομικών και 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ και να βελτιωθεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η 
προβλεψιμότητα του δικαίου, οι διοικητικές διαδικασίες των μηχανισμών διασφάλισης 
βελτιώνονται με την ανάπτυξη σαφών ορισμών για βασικές νομικές έννοιες. Ο κανονισμός 
δεν θα έχει πλέον περιορισμένη διάρκεια, προάγοντας έτσι ένα σταθερό πλαίσιο τόσο για 
τους οικονομικούς παράγοντες όσο και για τις δικαιούχους χώρες. Οι διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων αντικατοπτρίζουν τη νέα θεσμική ισορροπία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ιδιαίτερα όσον αφορά την εφαρμογή 
των εκτελεστικών πράξεων ή των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Ο νέος κανονισμός βασίζεται στη βελτίωση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας, 
συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων διαδικασιών και των δικαιωμάτων υπεράσπισης. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο προστατεύονται καλύτερα τα χρηματοοικονομικά και οικονομικά 
συμφέροντα της ΕΕ και βελτιώνεται η ασφάλεια και η σταθερότητα του δικαίου. Ο 
κανονισμός υποδεικνύει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπεται η έκδοση πράξεων κατ’
εξουσιοδότηση από την Επιτροπή, κατόπιν εξουσιοδότησης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, καθώς και τις περιπτώσεις στις οποίες παραχωρούνται εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή. 

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι η προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ είναι 
ένας από τους παράγοντες που διευκολύνουν τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης μέσω του 
εμπορίου. Αυτό που επιδιώκει να επιτύχει ο νέος κανονισμός ΣΓΠ είναι μεγαλύτερη 
απλότητα, προβλεψιμότητα και καλύτερη στόχευση του ΣΓΠ της ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιηθεί 
η αποτελεσματικότητά του. Όλες οι προτεινόμενες λεπτομέρειες του ΣΓΠ βασίζονται σε 
λύσεις που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις – ιδίως τη ρήτρα εξουσιοδότησης – του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και τον στόχο του να παραχωρεί προτιμήσεις σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι, επίσης, σύμφωνες με τις προτεραιότητες των Ηνωμένων 
Εθνών όσον αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Επιπλέον, ο παρών κανονισμός δεν θίγει την πλήρη εφαρμογή του συνόλου του δικαίου της 
ΕΕ, κυρίως όσον αφορά τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων ή τους υγειονομικούς και 
φυτοϋγειονομικούς όρους για την απόκτηση πρόσβασης στην αγορά, και τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά τη διακυβέρνηση στον φορολογικό τομέα με στόχο την 
ανάπτυξη.
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Η πρόταση συντάχθηκε έπειτα από δημόσια διαβούλευση, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 
της 27ης Μαρτίου και της 4ης Ιουνίου 2010 και έπειτα από λεπτομερή εκτίμηση των 
επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας μελετήθηκαν οι επιπτώσεις πολλών διαφορετικών 
επιλογών πολιτικής. Βάσει του αποτελέσματος της εκτίμησης επιπτώσεων, η προτιμώμενη 
επιλογή πολιτικής η οποία καθόρισε την ουσία του προτεινόμενου νέου κανονισμού είναι η 
επιλογή Γ1.

Ο προτεινόμενος κανονισμός δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ωστόσο, η 
εφαρμογή του έχει ως συνέπεια την απώλεια εσόδων που προέρχονται από δασμούς. Με 
βάση τα στοιχεία του 2009, η ετήσια απώλεια εσόδων από δασμούς η οποία προέκυψε από 
την εφαρμογή του τρέχοντος κανονισμού ΣΓΠ εκτιμάται στα 2,97 δισ. ευρώ, τα οποία 
αντιστοιχούν στο καθαρό ποσό των 2,23 δισ. ευρώ μετά την αφαίρεση του κόστους συλλογής 
δασμών από τα κράτη μέλη. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού 
και βάσει του παραρτήματος I στην ενδεικτική του μορφή, η ετήσια απώλεια εσόδων από 
δασμούς εκτιμάται ότι θα ανέρχεται στα 1,87 δισ. ευρώ (καθαρό ποσό 1,4 δισ. ευρώ).
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2011/0117 (COD)

Πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το 
άρθρο 207,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Από το 1971 η Ευρωπαϊκή Ένωση παραχωρεί εμπορικές προτιμήσεις σε 
αναπτυσσόμενες χώρες στο πλαίσιο του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών 
προτιμήσεων.

(2) Η κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθοδηγείται από τις αρχές και 
επιδιώκει την επίτευξη των στόχων που ορίζονται από τις γενικές διατάξεις οι οποίες 
διέπουν την εξωτερική δράση της Ένωσης, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στον προσδιορισμό και την επιδίωξη δράσεων με 
σκοπό την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής 
ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, με πρωταρχικό στόχο την εξάλειψη της 
φτώχειας. 

(4) Η κοινή εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλει να συμβαδίζει με τους 
στόχους της αναπτυξιακής πολιτικής, όπως ορίζονται στο άρθρο 208 της συνθήκης για 
τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως με την εξάλειψη της φτώχειας και 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης στις
αναπτυσσόμενες χώρες, και να τους εδραιώνει. Επιβάλλεται να πληροί τις απαιτήσεις
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), ιδίως τη «ρήτρα εξουσιοδότησης», 
δυνάμει της οποίας τα μέλη του ΠΟΕ μπορούν να παρέχουν διακριτική και 
ευνοϊκότερη μεταχείριση στις αναπτυσσόμενες χώρες3.

                                               
3 Απόφαση GATT της 28ης Νοεμβρίου 1979 (L4903).
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(5) Η ανακοίνωση της Επιτροπής, της 7ης Ιουλίου 2004, προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, με 
τίτλο «Αναπτυσσόμενες χώρες, διεθνές εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη: Ο ρόλος του 
συστήματος γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Κοινότητας για τη δεκαετία 
2006/2015»4 ορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή του συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο 2006 έως 2015.

(6) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου για την εφαρμογή συστήματος 
γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 
2009 έως τις 31 Δεκεμβρίου 20115, όπως επεκτάθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ)
αριθ.……6 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 εφαρμόζει το σύστημα γενικευμένων 
δασμολογικών προτιμήσεων («το σύστημα») μέχρι την εφαρμογή του παρόντος
κανονισμού. Στη συνέχεια, το σύστημα θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται 
χωρίς ημερομηνία λήξης. Ωστόσο, θα επανεξεταστεί πέντε χρόνια μετά την έναρξη 
ισχύος του. 

(7) Με την παροχή προτιμησιακής πρόσβασης στην αγορά της Ένωσης, το σύστημα θα 
πρέπει να συνδράμει τις αναπτυσσόμενες χώρες στις προσπάθειές τους να μειώσουν 
τη φτώχεια και να προαγάγουν τη χρηστή διακυβέρνηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
βοηθώντας τες να αποκτήσουν επιπλέον έσοδα μέσω του διεθνούς εμπορίου, τα οποία 
στη συνέχεια μπορούν να επανεπενδύσουν προς όφελος της ανάπτυξής τους. Οι 
δασμολογικές προτιμήσεις του συστήματος θα πρέπει να επικεντρώνονται στην 
παροχή βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες χώρες που παρουσιάζουν μεγαλύτερες 
αναπτυξιακές, εμπορικές και οικονομικές ανάγκες. 

(8) Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων αποτελείται από ένα γενικό 
και δύο ειδικά καθεστώτα. 

(9) Το γενικό καθεστώς θα πρέπει να παραχωρείται σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες 
που έχουν κοινές αναπτυξιακές ανάγκες και βρίσκονται σε παρόμοιο στάδιο 
οικονομικής ανάπτυξης. Χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται από την Παγκόσμια 
Τράπεζα ως χώρες υψηλού ή μέσου-υψηλού εισοδήματος διαθέτουν τέτοιο επίπεδο 
κατά κεφαλήν εισοδήματος που τους επιτρέπει να επιτυγχάνουν υψηλότερα επίπεδα 
διαφοροποίησης χωρίς τις δασμολογικές προτιμήσεις του συστήματος και 
περιλαμβάνουν οικονομίες οι οποίες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τη μετάβασή τους 
από κεντρικά σχεδιαζόμενες οικονομίες σε οικονομίες της αγοράς. Αυτές οι χώρες δεν 
έχουν τις ίδιες αναπτυξιακές, εμπορικές και οικονομικές ανάγκες με τις υπόλοιπες 
αναπτυσσόμενες χώρες· βρίσκονται σε διαφορετικό στάδιο οικονομικής ανάπτυξης, 
δηλαδή δεν βρίσκονται σε ανάλογη θέση με τις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες 
και, κατά συνέπεια, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητες διακρίσεις, πρέπει 
να τυγχάνουν διαφορετικής μεταχείρισης. Επιπλέον, η χρήση των δασμολογικών 
προτιμήσεων που παραχωρούνται στο πλαίσιο του συστήματος από χώρες υψηλού ή 

                                               
4 COM(2004) 461 της 7.7.2004.
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) 
αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007 
(ΕΕ L 211 της 6.8.2008, σ. 1).

6 ...
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μέσου-υψηλού εισοδήματος αυξάνει την ανταγωνιστική πίεση επί των εξαγωγών από 
φτωχότερες, πιο ευάλωτες χώρες και, ως εκ τούτου, θα μπορούσε να επιβαρύνει 
αδικαιολόγητα τις πιο ευάλωτες αναπτυσσόμενες χώρες. Το γενικό καθεστώς 
λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι οι αναπτυξιακές, οικονομικές και εμπορικές ανάγκες 
υπόκεινται σε αλλαγές και εξασφαλίζει ότι το καθεστώς παραμένει ανοιχτό σε
περίπτωση που αλλάξει η κατάσταση μιας χώρας.

Για λόγους συνέπειας, οι δασμολογικές προτιμήσεις που παραχωρούνται στο πλαίσιο 
του γενικού καθεστώτος δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε αναπτυσσόμενες χώρες 
που επωφελούνται από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο παρέχει τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο δασμολογικών 
προτιμήσεων με το σύστημα για το σύνολο ουσιαστικά των εμπορικών συναλλαγών. 
Για να δοθεί σε μια δικαιούχο χώρα και στους οικονομικούς παράγοντες χρόνος για 
μεθοδική προσαρμογή, το γενικό καθεστώς θα πρέπει να συνεχίσει να παραχωρείται 
για δύο έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος ενός προτιμησιακού καθεστώτος 
πρόσβασης στην αγορά και αυτή η ημερομηνία θα πρέπει να προσδιορίζεται στον 
κατάλογο δικαιούχων χωρών του γενικού καθεστώτος.

(10) Οι χώρες που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 
και οι χώρες που επωφελούνται από αυτόνομη προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι επιλέξιμες7. Υπερπόντια εδάφη που συνδέονται με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και υπερπόντιες χώρες και εδάφη χωρών τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 δεν θα 
πρέπει να θεωρούνται επιλέξιμα για το σύστημα.

(11) Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση 
στηρίζεται στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης όπως έχει αναγνωριστεί από διεθνείς 
συμβάσεις και νομοθετήματα, όπως η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για το 
δικαίωμα στην ανάπτυξη του 19868, η διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη του 19929, η διακήρυξη του ΔΓΕ του 1998 περί θεμελιωδών αρχών και 
δικαιωμάτων εργασίας10, η διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη νέα χιλιετία του 

                                               
7 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2008, για την εφαρμογή 

συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 
έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 και για τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, (ΕΚ) 
αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 1100/2006 και (ΕΚ) αριθ. 964/2007
(ΕΕ L 211 της 6.8.2008, σ. 1)· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 55/2008 του Συμβουλίου, της 21ης Ιανουαρίου 
2008, για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων στη Μολδαβία και την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 και της απόφασης 2005/924/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 20 της 
24.1.2008 σ. 1) και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2007/2000 του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για 
την εισαγωγή εκτάκτων εμπορικών μέτρων για χώρες και εδάφη που συμμετέχουν ή συνδέονται με τη 
διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την τροποποίηση του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2820/98 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1763/1999 και 6/2000
(ΕΕ L 240 της 23.9.2000).

8 Διακήρυξη για το δικαίωμα στην ανάπτυξη: ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ της 4ης 
Δεκεμβρίου 1986, A/RES/41/128.

9 Διακήρυξη του Ρίο για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για το περιβάλλον και την ανάπτυξη της 12ης Αυγούστου 1992, Ρίο ντε Τζανέιρο, 
A/CONF.151/26 (Vol. I).

10 Διακήρυξη του ΔΓΕ περί θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων εργασίας, που εγκρίθηκε από τη Διεθνή 
Συνδιάσκεψη Εργασίας κατά την ογδοηκοστή έκτη σύνοδο, Γενεύη, 18 Ιουνίου 1998 (Γενεύη, Διεθνές 
Γραφείο Εργασίας, 1998).
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200011 και η διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη του 200212. 
Συνεπώς, οι πρόσθετες δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση 
θα πρέπει να παραχωρούνται στις αναπτυσσόμενες χώρες που είναι ευάλωτες λόγω 
έλλειψης διαφοροποίησης και ανεπαρκούς ένταξής τους στο διεθνές εμπορικό 
σύστημα, προκειμένου να τις βοηθήσουν να αναλάβουν τα ειδικά βάρη και τις 
ευθύνες που απορρέουν, αφενός, από την επικύρωση των βασικών διεθνών 
συμβάσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και τη χρηστή διακυβέρνηση και, αφετέρου, από την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους.

(12) Σκοπός των προτιμήσεων αυτών θα πρέπει να είναι η περαιτέρω προώθηση της 
οικονομικής ανάπτυξης και, ως εκ τούτου, η θετική ανταπόκριση στο αίτημα για 
αειφόρο ανάπτυξη. Συνεπώς, στο πλαίσιο του προκείμενου καθεστώτος, θα πρέπει να 
ανασταλούν οι κατ’ αξία δασμοί για τις δικαιούχους χώρες. Οι ειδικοί δασμοί θα 
πρέπει επίσης να ανασταλούν, εκτός αν συνδυάζονται με δασμούς κατ’ αξία.

(13) Οι χώρες που πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το ειδικό καθεστώς κινήτρων 
για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να μπορούν να 
επωφελούνται από τις πρόσθετες δασμολογικές προτιμήσεις, αν, έπειτα από την 
αίτησή τους, η Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια. Η υποβολή 
αιτήσεων θα πρέπει να είναι εφικτή από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού. Οι χώρες που επωφελούνται από τις δασμολογικές προτιμήσεις αυτού 
του συστήματος στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 θα υποβάλουν 
επίσης νέα αίτηση. 

(14) Η Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί την πορεία της επικύρωσης των διεθνών 
συμβάσεων και την αποτελεσματική εφαρμογή τους, εξετάζοντας τα συμπεράσματα 
και τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης που έχουν θεσπιστεί στο 
πλαίσιο των αντίστοιχων συμβάσεων. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή θα πρέπει να 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μια έκθεση σχετικά με 
την πορεία της επικύρωσης των συμβάσεων, τη συμμόρφωση των δικαιούχων χωρών 
προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων και την πορεία 
της εφαρμογής των συμβάσεων στην πράξη.

(15) Το ειδικό καθεστώς για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να εξακολουθήσει 
να παρέχει αδασμολόγητη πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
προϊόντα καταγόμενα από λιγότερο αναπτυγμένες χώρες που έχουν αναγνωριστεί και 
χαρακτηριστεί με την ιδιότητα αυτή από τα Ηνωμένα Έθνη, με εξαίρεση το εμπόριο 
όπλων. Στις χώρες που δεν χαρακτηρίζονται πλέον από τον ΟΗΕ ως λιγότερο 
αναπτυγμένες θα πρέπει να παρέχεται μεταβατική περίοδος για την άμβλυνση των 
τυχόν αρνητικών επιπτώσεων από την παύση εφαρμογής των δασμολογικών 
προτιμήσεων που χορηγούνται σ’ αυτές στο πλαίσιο του προκείμενου καθεστώτος. Οι 
δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος για 
τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να συνεχίσουν να παραχωρούνται στις 

                                               
11 Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τη νέα χιλιετία: ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ της 

8ης Σεπτεμβρίου 2000, A/RES/55/2.
12 Διακήρυξη του Γιοχάνεσμπουργκ για την αειφόρο ανάπτυξη: εγκρίθηκε από την Παγκόσμια Διάσκεψη 

Κορυφής για την Αειφόρο Ανάπτυξη την 4η Σεπτεμβρίου 2002, Γιοχάνεσμπουργκ, A/CONF.199/20.
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λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, οι οποίες επωφελούνται από άλλο προτιμησιακό 
καθεστώς πρόσβασης στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

(16) Για να εξασφαλίζεται συνεκτικότητα με τις διατάξεις των συμφωνιών οικονομικής 
εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά όσον αφορά τη ζάχαρη, θα απαιτείται 
πιστοποιητικό εισαγωγής για τις εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης 1701 
έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2015. 

(17) Όσον αφορά το γενικό καθεστώς, θα πρέπει να διατηρηθεί η διαφοροποίηση μεταξύ 
των δασμολογικών προτιμήσεων για «μη ευαίσθητα» προϊόντα και των δασμολογικών 
προτιμήσεων για «ευαίσθητα» προϊόντα, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση 
των κλάδων παρασκευής ιδίων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(18) Για τα μη ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να συνεχιστεί η αναστολή των δασμών του 
κοινού δασμολογίου, ενώ για τα ευαίσθητα προϊόντα θα πρέπει να παρέχεται 
δασμολογική μείωση, ώστε να εξασφαλίζεται ικανοποιητικός συντελεστής 
χρησιμοποίησης και παράλληλα να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση των αντίστοιχων 
κλάδων παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(19) Αυτή η δασμολογική μείωση θα πρέπει να είναι επαρκώς ελκυστική, ώστε να παρέχει 
κίνητρα στους εμπορικούς φορείς να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρει 
το σύστημα. Ως εκ τούτου, οι δασμοί κατ’ αξία θα πρέπει γενικά να υφίστανται 
μείωση που να αντιστοιχεί σε κατ’ αποκοπή συντελεστή 3,5 ποσοστιαίων μονάδων 
του δασμού του «μάλλον ευνοούμενου κράτους», ενώ για τα υφάσματα και τα είδη 
υφαντουργίας οι δασμοί αυτοί θα πρέπει να μειωθούν κατά 20 %. Οι ειδικοί δασμοί 
θα πρέπει να μειωθούν κατά 30 %. Όταν προβλέπεται ελάχιστος δασμός, αυτός δεν θα 
πρέπει να εφαρμόζεται.

(20) Οι δασμοί θα πρέπει να αναστέλλονται στο σύνολό τους όταν η προτιμησιακή 
μεταχείριση μεμονωμένης διασάφησης εισαγωγής συνεπάγεται την επιβολή κατ’ αξία 
δασμού ίσου ή μικρότερου του 1 %, ή ειδικού δασμού ίσου ή μικρότερου των 2 ευρώ, 
καθώς το κόστος της είσπραξης αυτών των δασμών ενδέχεται να είναι υψηλότερο από 
το εισπραττόμενο έσοδο.

(21) Η διαβάθμιση θα πρέπει να βασίζεται σε κριτήρια σχετιζόμενα με τα τμήματα και τα 
κεφάλαια του κοινού δασμολογίου. Η διαβάθμιση θα πρέπει να εφαρμόζεται σε σχέση 
με ένα τμήμα ή υποτμήμα, προκειμένου να περιορίζονται οι περιπτώσεις διαβάθμισης 
ετερογενών προϊόντων. Η διαβάθμιση ενός τμήματος ή υποτμήματος (το οποίο 
αποτελείται από κεφάλαια) υπέρ δικαιούχου χώρας θα πρέπει να εφαρμόζεται όταν το 
τμήμα πληροί τα κριτήρια για τη διαβάθμιση επί τρία συναπτά έτη, έτσι ώστε η 
διαβάθμιση να είναι πιο προβλέψιμη και δίκαιη και, ταυτόχρονα, να 
εξουδετερώνονται οι συνέπειες μεγάλων και έκτακτων διακυμάνσεων στις στατιστικές 
των εισαγωγών. Η διαβάθμιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις δικαιούχους χώρες 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, ούτε στις δικαιούχους χώρες του ειδικού καθεστώτος για τις λιγότερο 
αναπτυγμένες χώρες, καθώς το οικονομικό προφίλ τους, που παρουσιάζει μεγάλες 
ομοιότητες, τις καθιστά ευάλωτες λόγω χαμηλής, μη διαφοροποιημένης εξαγωγικής 
βάσης.

(22) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προκείμενο σύστημα ευνοεί μόνο τις χώρες που 
προορίζεται να ευνοεί, θα πρέπει να εφαρμόζονται οι δασμολογικές προτιμήσεις που 
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προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, καθώς επίσης οι κανόνες καταγωγής των 
προϊόντων, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής,
της 2ας Ιουλίου 1993, για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα13 [όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1063/2010
της Επιτροπής]14. 

(23) Στους λόγους για την προσωρινή αναστολή των τριών καθεστώτων θα πρέπει να 
συγκαταλέγεται η σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αρχών που αναφέρονται 
σε ορισμένες διεθνείς συμβάσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου 
και τα δικαιώματα των εργαζομένων, ούτως ώστε να προωθούνται οι στόχοι αυτών 
των συμβάσεων. Οι δασμολογικές προτιμήσεις στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος 
κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση θα πρέπει να 
αναστέλλονται προσωρινά, στην περίπτωση που η δικαιούχος χώρα δεν τηρεί τη 
δέσμευσή της να διατηρεί σε ισχύ και να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις συμβάσεις ή 
δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων που απορρέουν από τις 
συμβάσεις ή στην περίπτωση που η δικαιούχος χώρα δεν συνεργάζεται με τις 
διαδικασίες παρακολούθησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

(24) Λόγω της πολιτικής κατάστασης στη Μιανμάρ και στη Λευκορωσία, θα πρέπει να 
διατηρηθεί σε ισχύ η προσωρινή αναστολή όλων των δασμολογικών προτιμήσεων 
κατά την εισαγωγή προϊόντων καταγωγής Μιανμάρ και Λευκορωσίας.

(25) Προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για καλύτερη στόχευση, 
περισσότερη συνοχή και διαφάνεια αφενός και της καλύτερης προώθησης της 
αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής διακυβέρνησης μέσω ενός μονομερούς 
συστήματος εμπορικών προτιμήσεων αφετέρου, η εξουσία έγκρισης πράξεων 
σύμφωνα με το άρθρο 290 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
θα πρέπει να εκχωρηθεί στην Επιτροπή, όσον αφορά τις τροποποιήσεις παραρτημάτων 
του παρόντος κανονισμού και την προσωρινή αναστολή δασμολογικών προτιμήσεων 
λόγω μη τήρησης των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της χρηστής 
διακυβέρνησης, καθώς και τους κανόνες εφαρμογής που αφορούν την υποβολή 
αιτήσεων για δασμολογικές προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, τη διεξαγωγή προσωρινής αναστολής και τις έρευνες για την 
εφαρμογή μέτρων διασφάλισης, προκειμένου να θεσπιστούν ενιαίες και λεπτομερείς 
τεχνικές ρυθμίσεις. Έχει ιδιαίτερη σημασία να προβεί η Επιτροπή σε κατάλληλες 
διαβουλεύσεις στη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών της, μεταξύ άλλων 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την προετοιμασία και 
την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 
και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο. 

(26) Προκειμένου να διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Οι
αρμοδιότητες αυτές θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

                                               
13 ΕΕ L 253 της 11.10.1993, σ. 1.
14 ΕΕ L 307 της 23.11.2010, σ. 1.



EL 11 EL

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 
2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 
από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή15.

Η διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
έγκριση αποφάσεων σχετικά με την αναστολή συγκεκριμένων τμημάτων του ΣΓΠ από 
τις δασμολογικές προτιμήσεις σε σχέση με δικαιούχους χώρες, καθώς και για την 
έναρξη διαδικασίας προσωρινής αναστολής, λαμβανομένων υπόψη της φύσης και των
επιπτώσεων αυτών των πράξεων.

Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την έγκριση αποφάσεων 
σχετικά με τις έρευνες για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης και την αναστολή του 
προτιμησιακού καθεστώτος, όταν οι εισαγωγές ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές 
διαταράξεις στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις όταν 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι επείγουσας ανάγκης, σε δεόντως αιτιολογημένες 
περιπτώσεις που σχετίζονται με τις έρευνες για την εφαρμογή μέτρων διασφάλισης, 
την προσωρινή αναστολή λόγω μη συμμόρφωσης προς δασμολογικές διαδικασίες και 
υποχρεώσεις.

(27) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει τακτικά έκθεση στο Συμβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις συνέπειες του συστήματος. Πέντε έτη μετά τη 
θέση του σε ισχύ, η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία 
του κανονισμού και να αξιολογεί την αναγκαιότητα αναθεώρησης του συστήματος, 
καθώς και το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση και τις διατάξεις προσωρινής αναστολής των δασμολογικών 
προτιμήσεων, λαμβανομένων υπόψη της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και των 
εργασιών στον τομέα των διεθνών προτύπων για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή 
πληροφοριών σε φορολογικά θέματα. Κατά την υποβολή της έκθεσης, η Επιτροπή θα 
πρέπει να συνυπολογίζει τον αντίκτυπο στην ανάπτυξη, στο εμπόριο και στις 
χρηματοδοτικές ανάγκες των δικαιούχων.

Κατά περίπτωση, θα πρέπει να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τους υγειονομικούς και 
φυτοϋγειονομικούς κανόνες της ΕΕ. Η έκθεση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει 
ανάλυση των συνεπειών του συστήματος όσον αφορά τις εισαγωγές βιοκαυσίμων και 
τις πτυχές που αφορούν τη βιωσιμότητα,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1

1. Το σύστημα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (εφεξής «το σύστημα») 
εφαρμόζεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

                                               
15 ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13.
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2. Ο παρών κανονισμός προβλέπει τις ακόλουθες δασμολογικές προτιμήσεις:

α) ένα γενικό καθεστώς·

β) ένα ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση· και

γ) ένα ειδικό καθεστώς υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού:

α) «ΣΓΠ»: το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων μέσω του οποίου η Ευρωπαϊκή 
Ένωση παρέχει προτιμησιακή πρόσβαση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω 
των τριών ξεχωριστών προτιμησιακών καθεστώτων που προβλέπονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχεία α), β) και γ)·

β) «επιλέξιμες χώρες»: όλες οι αναπτυσσόμενες χώρες που απαριθμούνται στο 
παράρτημα I·

γ) «δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ»: οι δικαιούχοι χώρες του γενικού καθεστώτος όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα II·

δ) «δικαιούχοι χώρες του ΣΓΠ+»: οι δικαιούχοι χώρες του ειδικού καθεστώτος 
κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα III·

ε) «δικαιούχοι χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ»: οι δικαιούχοι χώρες του ειδικού 
καθεστώτος κινήτρων για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες όπως απαριθμούνται στο 
παράρτημα IV·

στ) «δασμοί του κοινού δασμολογίου»: οι δασμοί που ορίζονται στο δεύτερο μέρος του 
παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου, της 
23ης Ιουλίου 198716, με εξαίρεση τους δασμούς που θεσπίζονται ως μέρος 
δασμολογικών ποσοστώσεων·

ζ) «τμήμα»: οποιοδήποτε από τα τμήματα του κοινού δασμολογίου όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87· 

η) «κεφάλαιο»: οποιοδήποτε από τα κεφάλαια του κοινού δασμολογίου όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87·

θ) «τμήμα του ΣΓΠ»: ένα τμήμα το οποίο καταγράφεται στο παράρτημα V και έχει 
δημιουργηθεί βάσει των τμημάτων και των κεφαλαίων του κοινού δασμολογίου· 

ι) «προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά»: η προτιμησιακή πρόσβαση στην 
αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω μιας εμπορικής συμφωνίας, η οποία είτε 

                                               
16 ΕΕ L 256 της 7.9.1987, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1228/2010 της Επιτροπής (ΕΕ L 336 της 21.12.2010, σ. 17).
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εφαρμόζεται προσωρινά είτε βρίσκεται σε ισχύ, ή μέσω αυτόνομων προτιμήσεων 
που παραχωρούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

ια) «αποτελεσματική εφαρμογή»: η πλήρης εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων και 
υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται δυνάμει των σχετικών συνθηκών, με 
αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η τήρηση όλων των αρχών, στόχων και δικαιωμάτων 
που εγγυώνται οι εν λόγω συνθήκες.

Άρθρο 3

1. Στο παράρτημα Ι παρατίθεται κατάλογος των επιλέξιμων χωρών, ο οποίος 
περιλαμβάνει όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος I, προκειμένου να λαμβάνει 
υπόψη αλλαγές στο διεθνές καθεστώς ή στη διεθνή κατάταξη χωρών.

3. Η Επιτροπή ενημερώνει την εν λόγω επιλέξιμη χώρα για τυχόν σχετικές αλλαγές στο 
καθεστώς της στο πλαίσιο του συστήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

Άρθρο 4

1. Μια επιλέξιμη χώρα, όπως παρατίθεται στο παράρτημα I, επωφελείται από τις 
δασμολογικές προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο πλαίσιο του γενικού 
καθεστώτος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α), εκτός αν:

α) έχει χαρακτηριστεί από την Παγκόσμια Τράπεζα ως χώρα υψηλού ή μέσου-
υψηλού εισοδήματος επί τρία συναπτά έτη αμέσως πριν από την 
επικαιροποίηση του καταλόγου δικαιούχων χωρών·

ή

β) επωφελείται από προτιμησιακό καθεστώς πρόσβασης στην αγορά, το οποίο 
παρέχει τις ίδιες ή καλύτερες δασμολογικές προτιμήσεις με το σύστημα για το 
σύνολο ουσιαστικά των εμπορικών συναλλαγών. 

2. Η παράγραφος 1 στοιχείο β) δεν ισχύει για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες.

Άρθρο 5

1. Στο παράρτημα ΙΙ ορίζεται ένας κατάλογος των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ οι 
οποίες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 4. 

2. Η Επιτροπή αναθεωρεί το παράρτημα ΙΙ την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού. Προκειμένου να παρέχεται σε μια 
δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ και στους οικονομικούς παράγοντες χρόνος για μεθοδική 
προσαρμογή στην αλλαγή του καθεστώτος της χώρας στο πλαίσιο του συστήματος:
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α) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου χώρας από τον κατάλογο των 
δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), εφαρμόζεται ένα έτος μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης·

β) η απόφαση διαγραφής μιας δικαιούχου χώρας από τον κατάλογο των 
δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και βάσει του 
άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β), εφαρμόζεται δύο έτη μετά την 
ημερομηνία εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος πρόσβασης στην 
αγορά.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος IΙ βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στο άρθρο 4.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ για τυχόν 
αλλαγές στο καθεστώς της στο πλαίσιο του συστήματος. 

Άρθρο 6

1. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο γενικό καθεστώς του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο α) απαριθμούνται στο παράρτημα V.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος V με σκοπό την ενσωμάτωση 
αλλαγών που καθίστανται αναγκαίες λόγω τροποποιήσεων στη Συνδυασμένη 
Ονοματολογία.

Άρθρο 7

1. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται πλήρως για τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο παράρτημα V ως μη ευαίσθητα προϊόντα, με εξαίρεση τα γεωργικά 
στοιχεία.

2. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού δασμολογίου μειώνονται κατά 3,5 ποσοστιαίες 
μονάδες για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα V ως ευαίσθητα 
προϊόντα. Η μείωση αυτή ανέρχεται σε 20 % για τα προϊόντα που αναφέρονται στα
τμήματα XI α) και XI β).

3. Σε περίπτωση που οι προτιμησιακοί δασμολογικοί συντελεστές οι οποίοι
υπολογίζονται, βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008, για τους 
κατ’ αξία δασμούς του κοινού δασμολογίου που ισχύουν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού εξασφαλίζουν δασμολογική μείωση 
μεγαλύτερη των 3,5 ποσοστιαίων μονάδων για τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται οι εν λόγω προτιμησιακοί 
δασμολογικοί συντελεστές.

4. Οι ειδικοί δασμοί του κοινού δασμολογίου, εκτός των ελάχιστων και μέγιστων 
δασμών, μειώνονται κατά 30 % για τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα V 
ως ευαίσθητα προϊόντα.
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5. Όταν οι δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα που παρατίθενται στο 
παράρτημα V ως ευαίσθητα προϊόντα περιλαμβάνουν κατ’ αξία δασμούς και 
ειδικούς δασμούς, οι ειδικοί δασμοί δεν μειώνονται.

6. Όταν οι δασμοί που μειώνονται δυνάμει των παραγράφων 2 και 4 προβλέπουν 
μέγιστο δασμό, αυτός ο μέγιστος δασμός δεν μειώνεται. Όταν για τους δασμούς 
αυτούς προβλέπεται ελάχιστος δασμός, αυτός ο ελάχιστος δασμός δεν εφαρμόζεται.

Άρθρο 8

1. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 7 αναστέλλονται για τα 
προϊόντα εντός τμήματος του ΣΓΠ τα οποία προέρχονται από μια δικαιούχο χώρα 
του ΣΓΠ, όταν η μέση αξία των εισαγωγών τέτοιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση από την εν λόγω δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ υπερβαίνει επί τρία συναπτά έτη 
τα όρια που αναφέρονται στο παράρτημα VI. Τα όρια υπολογίζονται ως ποσοστό επί 
της συνολικής αξίας των εισαγωγών ίδιων προϊόντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 
όλες τις δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ. 

2. Πριν από την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό, η Επιτροπή καταρτίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, έναν 
κατάλογο των τμημάτων του ΣΓΠ για τα οποία αναστέλλονται οι δασμολογικές 
προτιμήσεις του άρθρου 7, σε σχέση με μια δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ. Η απόφαση 
βάσει της οποίας καταρτίζεται αυτός ο κατάλογος εφαρμόζεται από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

3. Η Επιτροπή αναθεωρεί ανά τριετία τον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 
και αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του 
άρθρου 38 παράγραφος 2, την αναστολή ή την εκ νέου ενεργοποίηση των 
δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7. Αυτή η απόφαση 
εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της.

4. Ο κατάλογος που αναφέρεται στις παραγράφους 2 και 3 καταρτίζεται με βάση τα 
δεδομένα που είναι διαθέσιμα την 1η Σεπτεμβρίου του έτους διεξαγωγής της 
αναθεώρησης και αφορούν τα δύο προηγούμενα έτη του έτους αναθεώρησης. 
Λαμβάνει δε υπόψη εισαγωγές από δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ που παρατίθενται 
στο παράρτημα II όπως εφαρμόζονται τη δεδομένη στιγμή. Ωστόσο, δεν λαμβάνεται 
υπόψη η αξία των εισαγωγών από δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, οι οποίες κατά την 
ημερομηνία εφαρμογής της αναστολής δεν επωφελούνται πλέον από δασμολογικές 
προτιμήσεις δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο β).

5. Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη χώρα σχετικά με την απόφαση που 
ελήφθη σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3. 

6. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος II σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται 
στο άρθρο 4, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση,
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος VI με σκοπό την 
προσαρμογή των λεπτομερειών που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα, ώστε 
να διατηρείται αναλογικά το ίδιο βάρος των τμημάτων διαβαθμισμένων προϊόντων, 
όπως ορίζεται στην παράγραφο 1. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Άρθρο 9

1. Μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ μπορεί να επωφεληθεί από τις δασμολογικές 
προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την 
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο β), αν:

α) θεωρείται ευάλωτη χώρα λόγω έλλειψης διαφοροποίησης και ανεπαρκούς 
ένταξής της στο διεθνές εμπορικό σύστημα, όπως ορίζεται στο παράρτημα VII·

β) έχει επικυρώσει όλες τις συμβάσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII,
και στα πλέον πρόσφατα διαθέσιμα συμπεράσματα των οικείων οργάνων 
παρακολούθησης δεν διαπιστώνεται σοβαρή αποτυχία αποτελεσματικής 
εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές τις συμβάσεις·

γ) δεσμεύεται να διατηρεί την κύρωση των συμβάσεων που απαριθμούνται στο 
παράρτημα VIII και να εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή τους·

δ) αποδέχεται χωρίς επιφυλάξεις τις απαιτήσεις υποβολής αναφορών που 
επιβάλλει κάθε σύμβαση και δεσμεύεται να αποδέχεται την τακτική 
παρακολούθηση και επανεξέταση των επιδόσεών της, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII· και

ε) δεσμεύεται να συμμετέχει και να συνεργάζεται στο πλαίσιο της διαδικασίας 
παρακολούθησης που αναφέρεται στο άρθρο 13. 

2. Σε κάθε τροποποίηση του παραρτήματος II, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την τροποποίηση του 
παραρτήματος VII με σκοπό την αναθεώρηση των ορίων ευαισθησίας που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VII 1.β, ώστε να διατηρείται αναλογικά το ίδιο βάρος 
του ορίου ευαισθησίας όπως υπολογίζεται σύμφωνα με το παράρτημα VII. 

Άρθρο 10

1. Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση παρέχεται αν πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

α) μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ έχει υποβάλει αίτηση για τον σκοπό αυτό· και

β) από την εξέταση της αίτησης συνάγεται ότι η αιτούσα χώρα πληροί τους όρους 
που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

2. Η αιτούσα χώρα υποβάλλει γραπτώς την αίτησή της στην Επιτροπή. Η αίτηση 
παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την επικύρωση των συμβάσεων 
που αναφέρονται στο παράρτημα VIII και περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε).
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3. Μετά την παραλαβή μιας αίτησης, η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Κατόπιν εξέτασης της αίτησης, η Επιτροπή αποφασίζει αν πρέπει να χορηγήσει στην 
αιτούσα χώρα το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη 
χρηστή διακυβέρνηση. 

5. Αν μια δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ δεν πληροί πλέον τους όρους που αναφέρονται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο α) ή ανακαλέσει οποιαδήποτε από τις 
δεσμεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε), 
διαγράφεται από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+.

6. Για τους σκοπούς των παραγράφων 4 και 5, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την κατάρτιση και την 
τροποποίηση του παραρτήματος III με σκοπό την προσθήκη ή τη διαγραφή μιας 
χώρας από τον κατάλογο των δικαιούχων χωρών του ΣΓΠ+.

7. Η Επιτροπή ανακοινώνει στην αιτούσα χώρα κάθε απόφαση που λαμβάνεται 
σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5. Όταν το ειδικό καθεστώς κινήτρων χορηγείται 
στην αιτούσα χώρα, η χώρα αυτή ενημερώνεται για την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
της σχετικής απόφασης. 

8. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης ειδικού
καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, ιδίως 
όσον αφορά τις προθεσμίες και την υποβολή και επεξεργασία των αιτήσεων.

Άρθρο 11

1. Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση απαριθμούνται στο παράρτημα IX.

2. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος IX με σκοπό να λαμβάνονται 
υπόψη τροποποιήσεις στη Συνδυασμένη Ονοματολογία, οι οποίες επηρεάζουν τα 
προϊόντα που απαριθμούνται στο εν λόγω παράρτημα.

Άρθρο 12

1. Οι κατ’ αξία δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται για όλα τα προϊόντα 
που απαριθμούνται στο παράρτημα IX, τα οποία προέρχονται από δικαιούχο χώρα 
του ΣΓΠ+.

2. Οι ειδικοί δασμοί του κοινού δασμολογίου για τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναστέλλονται πλήρως, με εξαίρεση τα προϊόντα για τα οποία οι 
δασμοί του κοινού δασμολογίου περιλαμβάνουν και δασμούς κατ’ αξία. Για τα 
προϊόντα με κωδικό Συνδυασμένης Ονοματολογίας 17041090, ο ειδικός δασμός 
περιορίζεται στο 16 % της δασμολογητέας αξίας.
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Άρθρο 13

1. Από την ημερομηνία παραχώρησης των δασμολογικών προτιμήσεων στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, η Επιτροπή εξετάζει διαρκώς την πορεία της επικύρωσης των 
συμβάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα VIII και παρακολουθεί την 
αποτελεσματική εφαρμογή τους, εξετάζοντας τα συμπεράσματα και τις συστάσεις 
των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης. 

2. Στο πλαίσιο αυτό, μια δικαιούχος χώρα συνεργάζεται με την Επιτροπή και παρέχει 
όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της από μέρους της 
τήρησης των δεσμεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), 
δ) και ε).

Άρθρο 14

1. Κάθε δύο χρόνια, η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μια έκθεση σχετικά με την πορεία της επικύρωσης των συμβάσεων που 
απαριθμούνται στο παράρτημα VIII, τη συμμόρφωση των δικαιούχων χωρών του 
ΣΓΠ+ προς τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο των συμβάσεων και 
την πορεία της αποτελεσματικής εφαρμογής τους.

2. Η πρώτη από τις εκθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 υποβάλλεται δύο έτη
μετά την εφαρμογή των δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

3. Η έκθεση περιλαμβάνει:

α) τα συμπεράσματα ή τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης 
στο πλαίσιο των συμβάσεων που παρατίθενται στο παράρτημα VIII σε σχέση 
με κάθε δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ+· και

β) τα συμπεράσματα της Επιτροπής σχετικά με το κατά πόσον κάθε δικαιούχος 
χώρα του ΣΓΠ+ τηρεί τις δεσμεύσεις της για συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις 
υποβολής εκθέσεων, για συνεργασία με τα όργανα παρακολούθησης σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες συμβάσεις και για διασφάλιση της αποτελεσματικής 
εφαρμογής των συμβάσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα VIII.

Η έκθεση μπορεί να περιλαμβάνει οποιαδήποτε πληροφορία θεωρείται απαραίτητη 
από την Επιτροπή.

4. Για τη συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την αποτελεσματική εφαρμογή των 
συμβάσεων που αναφέρονται στο παράρτημα VIII, η Επιτροπή αξιολογεί τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης. 

Άρθρο 15

1. Το ειδικό καθεστώς κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση αναστέλλεται προσωρινά, για όλα ή για συγκεκριμένα προϊόντα που 
κατάγονται από δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ+, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
δικαιούχος χώρα δεν τηρεί στην πράξη τις δεσμεύσεις της, όπως αναφέρονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε).
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2. Η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ βαρύνεται με την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις 
δεσμεύσεις που απορρέουν από τις δεσμεύσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε).

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, είτε βάσει των συμπερασμάτων της έκθεσης που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 είτε βάσει των διαθέσιμων αποδεικτικών στοιχείων, η 
Επιτροπή έχει βάσιμες υποψίες ότι μια συγκεκριμένη δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ 
δεν τηρεί τις δεσμεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) 
και ε), λαμβάνει απόφαση προσωρινής αναστολής των δασμολογικών προτιμήσεων 
που παρέχονται στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο 
ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση, σύμφωνα με τη διαδικασία της 
συμβουλευτικής επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2. Η 
Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και ενημερώνει σχετικά την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα του ΣΓΠ+. Η 
δημοσίευση:

α) δηλώνει τους λόγους των βάσιμων αμφιβολιών όσον αφορά την τήρηση των 
δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία γ), δ) και ε), οι οποίοι 
ενδέχεται να θέσουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμά της για περαιτέρω 
απολαβή των δασμολογικών προτιμήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση· και

β) καθορίζει την προθεσμία εντός της οποίας η δικαιούχος χώρα του ΣΓΠ+ 
υποβάλλει τις παρατηρήσεις της και η οποία δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες από 
την ημερομηνία δημοσίευσης της ανακοίνωσης.

5. Η Επιτροπή παρέχει στην ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα κάθε ευκαιρία για 
συνεργασία στη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο 
β).

6. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες, μεταξύ άλλων, τα 
συμπεράσματα και τις συστάσεις των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης. Για την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων της, η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις σχετικές 
πληροφορίες.

7. Σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην 
ανακοίνωση, η Επιτροπή αποφασίζει:

α) να τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής αναστολής· ή

β) να αναστείλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο 
πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη 
χρηστή διακυβέρνηση. 

8. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι τα συμπεράσματα δεν δικαιολογούν την προσωρινή 
αναστολή, αποφασίζει να τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής αναστολής σύμφωνα 
με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής η οποία αναφέρεται στο άρθρο 38 
παράγραφος 2. 
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9. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα συμπεράσματα δικαιολογούν την προσωρινή 
αναστολή για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι αρμόδια, 
σύμφωνα με το άρθρο 36, να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την 
τροποποίηση του παραρτήματος III, με σκοπό την προσωρινή αναστολή των 
δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο 
β). 

10. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η απόφαση 
τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την έκδοσή της.

11. Όταν οι λόγοι που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή παύσουν να υφίστανται 
πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 9, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να καταργήσει την απόφαση προσωρινής αναστολής των δασμολογικών 
προτιμήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος που αναφέρεται στο 
άρθρο 37.

12. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία προσωρινής αναστολής 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση, ιδίως όσον αφορά τις προθεσμίες, τα δικαιώματα των μερών, το 
απόρρητο και την αναθεώρηση.

Άρθρο 16

Αν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι οι οποίοι δικαιολογούν την 
προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων όπως αναφέρονται στο άρθρο 15 
παράγραφος 1, αποκαθιστά τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του 
ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση. Για 
τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση,
σύμφωνα με το άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

Άρθρο 17

1. Μια από τις επιλέξιμες χώρες, όπως παρατίθενται στο παράρτημα I, επωφελείται από 
τις δασμολογικές προτιμήσεις οι οποίες παραχωρούνται στο πλαίσιο του ειδικού 
καθεστώτος υπέρ των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών, το οποίο αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ), αν έχει χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
λιγότερο αναπτυγμένη χώρα. 

2. Στο παράρτημα IV περιλαμβάνεται κατάλογος των δικαιούχων χωρών του 
καθεστώτος ΟΕΟ. 

Η Επιτροπή αναθεωρεί διαρκώς αυτόν τον κατάλογο βάσει των πιο πρόσφατων 
διαθέσιμων δεδομένων. Αν μια δικαιούχος χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ δεν πληροί 
πλέον τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, διαγράφεται από τον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του καθεστώτος ΟΕΟ κατόπιν απόφασης της 



EL 21 EL

Επιτροπής και μετά το πέρας τριετούς μεταβατικής περιόδου από την ημερομηνία 
έκδοσης της απόφασης της Επιτροπής. 

3. Για τους σκοπούς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση του παραρτήματος IV.

Μέχρι μια νέα ανεξάρτητη χώρα να χαρακτηριστεί από τα Ηνωμένα Έθνη ως 
λιγότερο αναπτυγμένη χώρα, η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’
εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την τροποποίηση του παραρτήματος 
IV ως μεταβατικό μέτρο, προκειμένου να συμπεριληφθεί μια τέτοια χώρα στον 
κατάλογο των δικαιούχων χωρών του καθεστώτος ΟΕΟ. 

4. Η Επιτροπή ενημερώνει την εν λόγω δικαιούχο χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ για 
τυχόν αλλαγές στο καθεστώς της στο πλαίσιο του συστήματος. 

Άρθρο 18

1. Οι δασμοί του κοινού δασμολογίου αναστέλλονται πλήρως για όλα τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στα κεφάλαια 1 έως 97 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας, 
εξαιρουμένων των προϊόντων του κεφαλαίου 93, τα οποία κατάγονται από δικαιούχο 
χώρα του καθεστώτος ΟΕΟ.

2. Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μέχρι την 
30ή Σεπτεμβρίου 2015, για τις εισαγωγές προϊόντων της δασμολογικής κλάσης 1701 
απαιτείται πιστοποιητικό εισαγωγής.

3. Η Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 38 
παράγραφος 3, θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου 2, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 195 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου17. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΟΙΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ

Άρθρο 19

1. Τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 μπορούν 
να ανασταλούν προσωρινά για όλα ή για ορισμένα προϊόντα καταγωγής δικαιούχου 
χώρας, για οποιονδήποτε από τους παρακάτω λόγους:

α) σοβαρή και συστηματική παραβίαση των αρχών που αναφέρονται στις 
συμβάσεις οι οποίες απαριθμούνται στο μέρος Α του παραρτήματος VIII·

β) εξαγωγή προϊόντων κατασκευασμένων στις φυλακές·

γ) εμφανείς ανεπάρκειες τελωνειακών ελέγχων σε θέματα εξαγωγής και 
διαμετακόμισης ναρκωτικών (απαγορευμένες ή πρόδρομες ναρκωτικές ουσίες) 

                                               
17 ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1.
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ή μη τήρηση των διεθνών συμβάσεων σε θέματα καταπολέμησης της 
τρομοκρατίας και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες·

δ) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σοβαρού και συστηματικού χαρακτήρα, όπως 
εκείνες που επηρεάζουν την προμήθεια πρώτων υλών, οι οποίες έχουν 
δυσμενείς συνέπειες για τη βιομηχανία της Ένωσης και κατά των οποίων η 
δικαιούχος χώρα δεν έχει λάβει μέτρα. Γι’ αυτές τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές, που απαγορεύονται ή για τις οποίες μπορεί να ασκηθεί προσφυγή 
δυνάμει των συμφωνιών του ΠΟΕ, η εφαρμογή του παρόντος άρθρου 
βασίζεται σε προηγούμενη σχετική απόφαση που εξέδωσε ο αρμόδιος φορέας 
του ΠΟΕ·

ε) σοβαρές και συστηματικές παραβιάσεις των στόχων των περιφερειακών 
αλιευτικών οργανώσεων ή διεθνών ρυθμίσεων στις οποίες είναι μέλος η 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τη διατήρηση και τη διαχείριση αλιευτικών 
πόρων.

2. Τα προτιμησιακά καθεστώτα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό δεν 
αναστέλλονται δυνάμει της παραγράφου 1 στοιχείο δ) για τα προϊόντα που 
αποτελούν αντικείμενο μέτρων αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικών μέτρων δυνάμει 
των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 597/200918 ή (ΕΚ) αριθ. 1225/200919, για τους λόγους 
που δικαιολογούν τα μέτρα αυτά.

3. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι υφίστανται επαρκείς λόγοι που δικαιολογούν την 
προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων που παρέχονται στο πλαίσιο 
οποιουδήποτε προτιμησιακού καθεστώτος του άρθρου 1 παράγραφος 2, βάσει των 
λόγων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, αποφασίζει την έναρξη της διαδικασίας 
προσωρινής αναστολής σύμφωνα με διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του 
άρθρου 38 παράγραφος 2. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας προσωρινής αναστολής και 
ενημερώνει την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα. Η ανακοίνωση:

α) παρέχει τους επαρκείς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση έναρξης της 
διαδικασίας προσωρινής αναστολής, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3· και

β) δηλώνει ότι η Επιτροπή θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί την κατάσταση 
στην εν λόγω δικαιούχο χώρα για έξι μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης 
της ανακοίνωσης.

5. Η Επιτροπή παρέχει στην ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα κάθε ευκαιρία για να 
συνεργαστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου παρακολούθησης και αξιολόγησης.

                                               
18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 597/2009 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2009, για την άμυνα κατά των 

εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΕ L 188 της 18.7.2009, σ. 93).

19 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1225/2009 του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των 
εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 51).
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6. Η Επιτροπή ζητεί όλες τις πληροφορίες που κρίνει αναγκαίες ανάλογα με την 
περίπτωση, μεταξύ άλλων τις διαθέσιμες αξιολογήσεις, τα σχόλια, τις αποφάσεις, τις 
συστάσεις και τα συμπεράσματα των αρμόδιων οργάνων παρακολούθησης. Για την 
εξαγωγή των συμπερασμάτων της, η Επιτροπή αξιολογεί όλες τις σχετικές 
πληροφορίες.

7. Σε διάστημα τριών μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην 
παράγραφο 4 στοιχείο β), η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα ευρήματα και 
τα συμπεράσματά της προς την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα. Η δικαιούχος χώρα 
έχει δικαίωμα να υποβάλει τα σχόλιά της πάνω στην έκθεση. Η προθεσμία υποβολής 
των σχολίων δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.

8. Εντός έξι μηνών από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στην παράγραφο 4 
στοιχείο β) η Επιτροπή αποφασίζει:

α) να τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής αναστολής· ή 

β) να αναστείλει προσωρινά τις δασμολογικές προτιμήσεις που προβλέπονται στο 
πλαίσιο των προτιμησιακών καθεστώτων του άρθρου 1 παράγραφος 2.

9. Αν η Επιτροπή κρίνει ότι τα ευρήματα δεν δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή, 
αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 2, να τερματίσει τη διαδικασία προσωρινής 
αναστολής. 

10. Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι τα ευρήματα δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή 
για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 1, είναι αρμόδια, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση για την τροποποίηση των
παραρτημάτων II, III ή IV, κατά περίπτωση, με σκοπό την προσωρινή αναστολή των 
δασμολογικών προτιμήσεων του άρθρου 1 παράγραφος 2. 

11. Στην περίπτωση που η Επιτροπή αποφασίσει την προσωρινή αναστολή, η απόφαση 
τίθεται σε ισχύ έξι μήνες μετά την έκδοσή της.

12. Αν οι λόγοι που δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή παύσουν να υφίστανται πριν 
τεθεί σε ισχύ η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 10, η Επιτροπή είναι 
αρμόδια να καταργήσει την απόφαση προσωρινής αναστολής των δασμολογικών 
προτιμήσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος που αναφέρεται στο 
άρθρο 37.

13. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία προσωρινής αναστολής 
όλων των κανόνων, ιδίως σε σχέση με τις προθεσμίες, τα δικαιώματα των μερών, το 
απόρρητο και την αναθεώρηση.

Άρθρο 20

Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι δεν υφίστανται πλέον οι λόγοι που δικαιολογούν την 
προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 19 
παράγραφος 1, αποκαθιστά τις δασμολογικές προτιμήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο των 
προτιμησιακών καθεστώτων του άρθρου 1 παράγραφος 2. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή 
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είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 36, για την 
τροποποίηση των παραρτημάτων II, III ή IV, κατά περίπτωση.

Άρθρο 21

1. Τα προτιμησιακά καθεστώτα που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό είναι 
δυνατό να αναστέλλονται προσωρινά, για ορισμένα ή για όλα τα προϊόντα που 
κατάγονται από δικαιούχο χώρα, σε περιπτώσεις απάτης, παρατυπιών ή σε 
περιπτώσεις που συστηματικά απουσιάζει ή δεν εξασφαλίζεται η συμμόρφωση προς 
τους κανόνες καταγωγής των προϊόντων και τις σχετικές διαδικασίες, ή δεν 
παρέχεται η διοικητική συνεργασία που απαιτείται προκειμένου να εφαρμόζονται τα 
καθεστώτα του άρθρου 1 παράγραφος 2 και να ελέγχεται η τήρησή τους.

2. Στο πλαίσιο της διοικητικής συνεργασίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η 
δικαιούχος χώρα απαιτείται, μεταξύ άλλων:

α) να ανακοινώνει στην Επιτροπή και να επικαιροποιεί τις πληροφορίες που είναι 
αναγκαίες για την εφαρμογή των κανόνων καταγωγής και για τον έλεγχο της 
τήρησής τους·

β) να βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση, διεξάγοντας, έπειτα από αίτηση των 
τελωνειακών αρχών των κρατών μελών, τη συνεπακόλουθη επαλήθευση της 
καταγωγής των προϊόντων και να ανακοινώνει εγκαίρως τα αποτελέσματά της·

γ) να βοηθά την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρέχοντας στην Επιτροπή τη δυνατότητα, 
σε συντονισμό και σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών 
μελών, να διεξάγει τις διοικητικές και ερευνητικές αποστολές συνεργασίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή τη χώρα, ώστε να επαληθεύει τη γνησιότητα των 
εγγράφων ή την ακρίβεια των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
παραχώρηση των καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2·

δ) να διεξάγει ή να ρυθμίζει τις κατάλληλες έρευνες για τον εντοπισμό και την 
πρόληψη της καταστρατήγησης των κανόνων καταγωγής·

ε) να συμμορφώνεται ή να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση προς τους κανόνες 
καταγωγής όσον αφορά την περιφερειακή σώρευση κατά την έννοια του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, αν η χώρα υπάγεται σ’ αυτή·

στ) να επικουρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στην εξακρίβωση πράξεων για τις οποίες 
υπάρχει υπόνοια απάτης ως προς την καταγωγή, ενώ η ύπαρξη απάτης είναι 
δυνατόν να τεκμαίρεται στην περίπτωση που οι εισαγωγές προϊόντων υπό 
προτιμησιακό καθεστώς χορηγούμενο δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
υπερβαίνει κατά πολύ τα συνήθη επίπεδα εξαγωγών της δικαιούχου χώρας.

3. Όταν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που 
δικαιολογούν την προσωρινή αναστολή για τους λόγους που ορίζονται στις 
παραγράφους 1 και 2, αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος του 
άρθρου 38 παράγραφος 4, την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών 
προτιμήσεων του άρθρου 1 παράγραφος 2 για όλα ή για συγκεκριμένα προϊόντα που 
κατάγονται από δικαιούχο χώρα.
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4. Η Επιτροπή, προτού λάβει την εν λόγω απόφαση, δημοσιεύει ανακοίνωση στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέρει ότι υπάρχουν λόγοι 
βάσιμης αμφιβολίας ως προς τη συμμόρφωση με τις παραγράφους 1 και 2, κάτι που 
μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση το δικαίωμα της δικαιούχου χώρας να 
εξακολουθήσει να απολαύει τα οφέλη που παρέχει ο παρών κανονισμός.

5. Η Επιτροπή ενημερώνει την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα για τυχόν απόφαση που 
λαμβάνεται δυνάμει της παραγράφου 3, προτού η εν λόγω απόφαση τεθεί σε 
εφαρμογή. 

6. Η περίοδος προσωρινής αναστολής δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Με τη λήξη αυτής 
της περιόδου, η Επιτροπή αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος 
που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, είτε να τερματίσει την προσωρινή 
αναστολή είτε να παρατείνει την περίοδο προσωρινής αναστολής.

7. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή κάθε σχετική πληροφορία που ενδέχεται 
να δικαιολογεί την προσωρινή αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων ή την 
παράτασή της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

Τμήμα I

Γενικές διατάξεις διασφάλισης

Άρθρο 22

1. Αν ένα προϊόν το οποίο προέρχεται από δικαιούχο χώρα οποιουδήποτε εκ των τριών 
καθεστώτων του άρθρου 1 παράγραφος 2 εισάγεται σε ποσότητα και/ή σε τιμές οι 
οποίες προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές δυσχέρειες στους 
παραγωγούς ομοειδών ή άμεσα ανταγωνιστικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είναι δυνατή η επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού δασμολογίου 
για το εν λόγω προϊόν, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

2. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «ομοειδές προϊόν» νοείται το προϊόν 
που είναι πανομοιότυπο, δηλαδή ίδιο από κάθε άποψη, με το υπό εξέταση προϊόν ή, 
ελλείψει τέτοιου προϊόντος, ένα άλλο προϊόν το οποίο, παρόλο που δεν είναι ίδιο 
από κάθε άποψη, διαθέτει χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεγάλη ομοιότητα με 
εκείνα του εξεταζόμενου προϊόντος.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ως «ενδιαφερόμενα μέρη» νοούνται τα 
μέρη που εμπλέκονται στην παραγωγή, τη διανομή και/ή την πώληση των 
εισαγόμενων προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και ομοειδών ή άμεσα 
ανταγωνιστικών προϊόντων.

4. Η Επιτροπή είναι αρμόδια να εγκρίνει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το 
άρθρο 36, για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τη διαδικασία λήψης γενικών μέτρων 
διαφύλαξης, ιδίως σε σχέση με τις προθεσμίες, τα δικαιώματα των μερών, το 
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απόρρητο, τη δημοσιοποίηση, την επαλήθευση, τις επιτόπιες επισκέψεις και την 
αναθεώρηση.

Άρθρο 23 

Υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες στην περίπτωση που πλήττεται η οικονομική και/ή η 
χρηματοοικονομική κατάσταση των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την εξέταση 
του ενδεχομένου ύπαρξης σοβαρών δυσκολιών, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων, 
τους ακόλουθους παράγοντες σχετικά με τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον
βαθμό που υπάρχουν σχετικές διαθέσιμες πληροφορίες:

i) το μερίδιο της αγοράς·

ii) την παραγωγή·

iii) τα αποθέματα·

iv) την παραγωγική ικανότητα·

v) τις πτωχεύσεις·

vi) την αποδοτικότητα·

vii) τη χρήση της παραγωγικής ικανότητας·

viii) την απασχόληση·

ix) τις εισαγωγές·

x) τις τιμές.

Άρθρο 24

1. Η Επιτροπή ερευνά κατά πόσο θα πρέπει να γίνει επαναφορά των κανονικών 
δασμών του κοινού δασμολογίου, αν υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως 
αποδεικτικά στοιχεία ότι πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 1.

2. Διεξάγεται έρευνα, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, από οποιοδήποτε νομικό 
πρόσωπο ή από οποιαδήποτε ένωση άνευ νομικής προσωπικότητας, που ενεργεί για 
λογαριασμό των παραγωγών της Ένωσης ή με πρωτοβουλία της Επιτροπής, αν είναι 
εμφανές στην Επιτροπή ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά 
στοιχεία, όπως ορίζονται βάσει των παραγόντων που αναφέρονται στο άρθρο 23, τα 
οποία δικαιολογούν την έναρξη έρευνας. Το αίτημα για έναρξη έρευνας περιέχει 
στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πληρούνται οι όροι για την επιβολή του μέτρου 
διασφάλισης που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1. Το αίτημα υποβάλλεται 
στην Επιτροπή. Η Επιτροπή εξετάζει, στον βαθμό που είναι εφικτό, την ακρίβεια και 
την επάρκεια των αποδεικτικών στοιχείων που παρέχονται στο αίτημα, προκειμένου 
να προσδιορίσει αν εκ πρώτης όψεως επαρκούν ώστε να δικαιολογούν την έναρξη 
έρευνας.

3. Αν είναι εμφανές ότι υπάρχουν επαρκή εκ πρώτης όψεως αποδεικτικά στοιχεία τα 
οποία δικαιολογούν την έναρξη διαδικασίας, η Επιτροπή δημοσιεύει ανακοίνωση 
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στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έναρξη της διαδικασίας 
πραγματοποιείται σε διάστημα ενός μηνός από τη λήψη του αιτήματος σύμφωνα με 
την παράγραφο 2. Σε περίπτωση έναρξης έρευνας, η ανακοίνωση περιλαμβάνει όλες 
τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία και τις προθεσμίες, όπως την
προσφυγή στον σύμβουλο ακροάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

4. Η έρευνα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών πράξεων που αναφέρονται στα 
άρθρα 25, 26 και 27, ολοκληρώνεται εντός 12 μηνών από την έναρξή της. 

Άρθρο 25

Αν συντρέχουν δεόντως αιτιολογημένοι λόγοι επείγουσας ανάγκης που σχετίζονται με 
υποβάθμιση της οικονομικής και/ή χρηματοοικονομικής κατάστασης των παραγωγών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα ήταν δύσκολο να ανατραπεί, η Επιτροπή είναι αρμόδια να 
εγκρίνει άμεσα εφαρμοστέες εκτελεστικές πράξεις, σύμφωνα με τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος που προβλέπεται στο άρθρο 38 παράγραφος 4, προκειμένου να επαναφέρει 
τους κανονικούς δασμούς του κοινού δασμολογίου για μια περίοδο έως 12 μηνών.

Άρθρο 26

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 1, η Επιτροπή εγκρίνει μια εκτελεστική 
πράξη για την επαναφορά των κανονικών δασμών του κοινού δασμολογίου σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3. Η απόφαση αυτή αρχίζει 
να ισχύει εντός ενός μηνός από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Άρθρο 27

Αν τα πραγματικά περιστατικά, όπως έχουν διαπιστωθεί τελικώς, καταδεικνύουν ότι δεν 
πληρούνται οι όροι του άρθρου 22 παράγραφος 1, η Επιτροπή αποφασίζει την παύση της 
έρευνας και της διαδικασίας, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 
38 παράγραφος 3. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η έρευνα θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, αν δεν δημοσιευθεί απόφαση εντός της 
περιόδου που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 και τυχόν επείγοντα προληπτικά 
μέτρα παύουν αυτόματα.

Άρθρο 28

Πραγματοποιείται επαναφορά των τελωνειακών δασμών, στον βαθμό που είναι απαραίτητο 
για να αντισταθμιστεί η υποβάθμιση της οικονομικής και/ή χρηματοοικονομικής κατάστασης 
των παραγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή εφόσον παραμένει ο κίνδυνος μιας τέτοιας 
υποβάθμισης. Η περίοδος επαναφοράς δεν υπερβαίνει τα τρία έτη, εκτός αν παραταθεί σε
δεόντως δικαιολογημένες συνθήκες.

Τμήμα II

Διατάξεις διασφάλισης για τους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας, της γεωργίας και της 
αλιείας
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Άρθρο 29 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, την 
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία και σύμφωνα με τη 
διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής του άρθρου 38 παράγραφος 2, καταργεί 
τις δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στα άρθρα 7 και 13 για τα προϊόντα 
του τμήματος 11 β) του ΣΓΠ, ή προϊόντα που εμπίπτουν στους κωδικούς της 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 και 38249097, αν οι εισαγωγές τέτοιων προϊόντων, τα οποία 
απαριθμούνται αντίστοιχα στο παράρτημα V ή IX, ανάλογα με την περίπτωση, 
προέρχονται από δικαιούχο χώρα και στο σύνολό τους:

α) αυξάνονται κατά τουλάχιστον 15 % σε ποσότητα (κατ’ όγκο) σε σύγκριση με
το προηγούμενο ημερολογιακό έτος· ή

β) για προϊόντα του τμήματος 11 β) του ΣΓΠ, υπερβαίνουν το μερίδιο που 
αναφέρεται στο παράρτημα VI παράγραφος 2 της αξίας των εισαγωγών, από 
μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προϊόντων του τμήματος 11 β) από όλες τις 
χώρες και τα εδάφη που απαριθμούνται στο παράρτημα I, για μια οποιαδήποτε 
περίοδο δώδεκα μηνών.

2. Η παράγραφος 1 δεν ισχύει για δικαιούχους χώρες του καθεστώτος ΟΕΟ, ούτε για 
χώρες το μερίδιο των οποίων δεν υπερβαίνει το 8 % των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που αφορούν προϊόντα τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα V ή IX, 
ανάλογα με την περίπτωση. 

3. Η κατάργηση των δασμολογικών προτιμήσεων αρχίζει να ισχύει δύο μήνες μετά τη 
δημοσίευση σχετικής απόφασης της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 30

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος Ι του παρόντος κεφαλαίου, αν οι εισαγωγές 
προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ή υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές διαταράξεις 
στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μία ή περισσότερες από τις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές, ή στους ρυθμιστικούς μηχανισμούς των αγορών αυτών, η Επιτροπή 
αναστέλλει, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, έπειτα από 
διαβουλεύσεις με την επιτροπή που είναι αρμόδια για την αντίστοιχη κοινή οργάνωση 
γεωργικών ή αλιευτικών αγορών, τα προτιμησιακά καθεστώτα για τα εν λόγω προϊόντα, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3. 

Άρθρο 31

Η Επιτροπή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό την ενδιαφερόμενη δικαιούχο χώρα σχετικά με 
κάθε απόφαση που λαμβάνει σύμφωνα με τα άρθρα 29 ή 30, προτού τεθεί σε ισχύ η απόφαση 
αυτή. 

Τμήμα III
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Εποπτεία στον γεωργικό τομέα και τον τομέα της αλιείας 

Άρθρο 32

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου, τα 
προϊόντα που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια 1 έως 24 του κοινού δασμολογίου, 
όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, τα οποία κατάγονται από 
δικαιούχους χώρες, είναι δυνατό να υπάγονται σε ειδικό μηχανισμό εποπτείας 
προκειμένου να αποφεύγονται διαταράξεις στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, έπειτα
από διαβουλεύσεις με την επιτροπή για την αντίστοιχη κοινή οργάνωση γεωργικών ή 
αλιευτικών αγορών, αποφασίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 38 παράγραφος 3, εάν θα εφαρμοστεί αυτός ο μηχανισμός 
εποπτείας και καθορίζει τα προϊόντα στα οποία θα εφαρμοστεί.

2. Σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων του τμήματος I του παρόντος κεφαλαίου 
στα προϊόντα των κεφαλαίων 1 έως 24 του κοινού δασμολογίου, όπως ορίζονται από 
τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, τα οποία κατάγονται από δικαιούχους χώρες, η 
περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 24 παράγραφος 4 μειώνεται σε δύο μήνες στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν η δικαιούχος χώρα δεν διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες 
καταγωγής ή δεν παρέχει τη διοικητική συνεργασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 21· ή

β) όταν οι εισαγωγές προϊόντων των κεφαλαίων 1 έως 24 του κοινού 
δασμολογίου, όπως ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87, βάσει 
των προτιμησιακών καθεστώτων που παρέχονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού υπερβαίνουν κατά πολύ τα συνήθη επίπεδα εξαγωγών της 
δικαιούχου χώρας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 33

1. Προκειμένου να επωφελούνται από τις δασμολογικές προτιμήσεις, τα προϊόντα για 
τα οποία αξιώνονται δασμολογικές προτιμήσεις πρέπει να κατάγονται από δικαιούχο 
χώρα.

2. Για τους σκοπούς των καθεστώτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2, οι 
κανόνες καταγωγής που αφορούν τον ορισμό της έννοιας των προϊόντων καταγωγής, 
τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους διοικητικής συνεργασίας που σχετίζονται με 
αυτά καθορίζονται με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93.

Άρθρο 34

1. Όταν ο συντελεστής του κατ’ αξία δασμού για μεμονωμένη διασάφηση εισαγωγής 
μειώνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε 1 % ή λιγότερο, αυτός ο δασμός 
αναστέλλεται πλήρως.
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2. Όταν ο συντελεστής του ειδικού δασμού για μεμονωμένη διασάφηση εισαγωγής 
μειώνεται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό σε 2 ευρώ ή λιγότερο ανά επιμέρους 
ποσό εκφραζόμενο σε ευρώ, αυτός ο δασμός αναστέλλεται πλήρως.

3. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2, ο τελικός συντελεστής του 
προτιμησιακού δασμού που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω στο πρώτο δεκαδικό 
ψηφίο.

Άρθρο 35

1. Η στατιστική πηγή που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
είναι οι στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Eurostat.

2. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στη Eurostat, εντός έξι εβδομάδων από το τέλος κάθε 
τριμήνου, τα στατιστικά στοιχεία τους σχετικά με τα προϊόντα που έχουν υπαχθεί 
στο καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας κατά το εν λόγω τρίμηνο δυνάμει των 
δασμολογικών προτιμήσεων που προβλέπονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 471/2009 του Συμβουλίου20. Τα στοιχεία αυτά, που παρέχονται με αναφορά 
στους κωδικούς της συνδυασμένης ονοματολογίας και, ανάλογα με την περίπτωση, 
στους κωδικούς TARIC, παρέχουν ανά χώρα καταγωγής τις αξίες, τις ποσότητες και 
τυχόν συμπληρωματικές μονάδες που απαιτούνται σύμφωνα με τους ορισμούς που 
περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 308 στοιχείο δ) του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93, τα 
κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή, κατόπιν αιτήματός της, λεπτομερή 
στοιχεία για τις ποσότητες και την αξία των προϊόντων που έχουν τεθεί σε ελεύθερη 
κυκλοφορία στο πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων κατά τους προηγούμενους 
μήνες. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα προϊόντα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4.

4. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη, παρακολουθεί τις εισαγωγές 
προϊόντων με κωδικούς Συνδυασμένης Ονοματολογίας 0603, 08030019, 1006, 
160414, 16041931, 16041939, 16042070, 1701, 1704, 18061030, 18061090, 200290, 
210320, 21069059, 21069098, 6403, 22071000, 22072000, 29091910, 38140090, 
38200000 και 38249097, προκειμένου να προσδιορίσει αν πληρούνται οι όροι που 
αναφέρονται στα άρθρα 22, 29 και 30.

5. Κάθε μήνα, τα κράτη μέλη αποστέλλουν στην Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τις 
ποσότητες και την αξία των προϊόντων που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στο 
πλαίσιο των δασμολογικών προτιμήσεων, σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους 
τρεις μήνες από την ελεύθερη κυκλοφορία.

Άρθρο 36 

1. Η αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθεται στην Επιτροπή 
και υπόκειται στους όρους που ορίζονται στο παρόν άρθρο. 

                                               
20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 471/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 

2009, για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/95 (1) του Συμβουλίου (ΕΕ L 152 της 16.6.2009).
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2. Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας που αναφέρεται στα άρθρα 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 
16, 17, 19, 20 και 22 πραγματοποιείται για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

3. Η μεταβίβαση αρμοδιότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 2 μπορεί να 
ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η
απόφαση ανάκλησης θέτει τέλος στη μεταβίβαση της αρμοδιότητας που καθορίζεται 
στη συγκεκριμένη απόφαση. Η απόφαση τίθεται σε ισχύ την επομένη της 
δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία την οποία προσδιορίζει. Η ανάκληση δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. 

4. Μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2, 
τίθεται σε ισχύ μόνο αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν προβάλλουν 
ενστάσεις εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν από την εκπνοή της εν 
λόγω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν 
αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η περίοδος αυτή 
παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 
Συμβουλίου. 

Άρθρο 37

1. Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση που εγκρίνονται δυνάμει του παρόντος άρθρου τίθενται 
σε ισχύ χωρίς καθυστέρηση και εφαρμόζονται αν δεν προβληθούν ενστάσεις 
σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η κοινοποίηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο μιας πράξης κατ’ εξουσιοδότηση η οποία εκδόθηκε δυνάμει του 
παρόντος άρθρου δηλώνει τους λόγους χρήσης της διαδικασίας του κατεπείγοντος.

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο μπορούν να προβάλλουν ενστάσεις 
όσον αφορά μια πράξη κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 36 παράγραφος 4. Σε αυτή την περίπτωση, η Επιτροπή 
καταργεί χωρίς καθυστέρηση την πράξη, αμέσως μετά την κοινοποίηση της 
απόφασης προβολής ενστάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

Άρθρο 38

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων. 
Η εν λόγω επιτροπή έχει την έννοια που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 182/2011 της 16ης Φεβρουαρίου 2011. Η επιτροπή δύναται να εξετάσει κάθε 
ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, κατόπιν πρότασης της 
Επιτροπής ή αίτησης κράτους μέλους.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

3. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

4. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το 
άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του εν 
λόγω κανονισμού.
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Άρθρο 39

Κάθε δύο έτη η Επιτροπή παρουσιάζει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα του συστήματος, η οποία καλύπτει την περίοδο των δύο 
προηγούμενων ετών και όλα τα προτιμησιακά καθεστώτα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2.

Άρθρο 40

Οι παραπομπές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου ερμηνεύονται ως 
παραπομπές στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 41

1. Κάθε έρευνα ή διαδικασία προσωρινής αναστολής που έχει κινηθεί και δεν έχει 
περατωθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου κινείται εκ 
νέου αυτοδικαίως σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, εκτός αν 
αφορά δικαιούχο χώρα του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη 
και τη χρηστή διακυβέρνηση δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του 
Συμβουλίου, αν η έρευνα αφορά μόνο τα ευεργετήματα που παρέχονται στο πλαίσιο 
του ειδικού καθεστώτος κινήτρων για την αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή 
διακυβέρνηση. Ωστόσο, η έρευνα κινείται εκ νέου αυτοδικαίως αν η ίδια δικαιούχος 
χώρα υποβάλει αίτηση για το ειδικό καθεστώς κινήτρων δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού εντός ενός έτους από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού.

2. Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν στην πορεία έρευνας η οποία ξεκίνησε αλλά 
δεν περατώθηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου
λαμβάνονται υπόψη σε οποιαδήποτε νέα έναρξη της έρευνας. 

Άρθρο 42

1. Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Οι δασμολογικές προτιμήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 
εφαρμόζονται έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και σε 
καμία περίπτωση αργότερα από την 1η Ιανουαρίου 2014.

3. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 732/2008 του Συμβουλίου καταργείται από την 
ημερομηνία εφαρμογής των προτιμήσεων που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

4. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του παρόντος κανονισμού 
πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του. Αυτή η έκθεση δύναται να 
συνοδεύεται από νομοθετική πρόταση. 
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Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος O Πρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Ο κατάλογος χωρών που παρουσιάζεται στο παρόν παράρτημα είναι ενδεικτικός, όπως έχει καταρτιστεί 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 τη στιγμή υποβολής της παρούσας πρότασης κανονισμού στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο. 

Ο τελικός κατάλογος χωρών θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 3 ένα χρόνο πριν από την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3

Στήλη Α: Αλφαβητικός κωδικός, σύμφωνα με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για 
τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας

Στήλη Β: Ονομασία της χώρας 

Α Β
AE Ενωμένα Αραβικά Εμιράτα
AF Αφγανιστάν
AG Αντίγκουα και Μπαρμπούντα
AL Αλβανία
AM Αρμενία
AO Αγκόλα
AR Αργεντινή
AZ Αζερμπαϊτζάν
BA Βοσνία-Ερζεγοβίνη
BB Μπαρμπάντος
BD Μπανγκλαντές
BF Μπουρκίνα Φάσο
BH Μπαχρέιν
BI Μπουρούντι
BJ Μπενίν
BN Σουλτανάτο του Μπρουνέι
BO Βολιβία
BR Βραζιλία

BS Μπαχάμες
BT Μπουτάν
BW Μποτσουάνα
BY Λευκορωσία
BZ Μπελίζε
CD Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
CF Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
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CG Κονγκό
CI Ακτή Ελεφαντοστού
CK Νήσοι Κουκ
CM Καμερούν
CN Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
CO Κολομβία
CR Κόστα Ρίκα
CU Κούβα
CV Πράσινο Ακρωτήριο
DJ Τζιμπουτί
DM Ντομίνικα
DO Δομινικανή Δημοκρατία
DZ Αλγερία
EC Ισημερινός
EG Αίγυπτος
ER Ερυθραία
ET Αιθιοπία
FJ Φίτζι
FM Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας
GA Γκαμπόν
GD Γρενάδα
GE Γεωργία
GH Γκάνα
GM Γκάμπια
GN Γουινέα
GQ Ισημερινή Γουινέα
GT Γουατεμάλα
GW Γουινέα Μπισσάου
GY Γουιάνα
HK Χονγκ Κονγκ
HN Ονδούρα
HR Κροατία
HT Αϊτή
ID Ινδονησία

IN Ινδία

IQ Ιράκ
IR Ιράν
JM Τζαμάικα
JO Ιορδανία
KE Κένυα
KG Δημοκρατία της Κιργιζίας
KH Καμπότζη
KI Κιριμπάτι
KM Κομόρες
KN Άγιος Χριστόφορος και Νέβις
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KW Κουβέιτ
KZ Καζαχστάν
LA Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος
LB Λίβανος
LC Αγία Λουκία
LK Σρι Λάνκα
LR Λιβερία
LS Λεσόθο
LY Αραβική Λιβυκή Σοσιαλιστική Λαϊκή Δημοκρατία
MA Μαρόκο
MD Δημοκρατία της Μολδαβίας
ME Μαυροβούνιο
MG Μαδαγασκάρη
MH Νήσοι Μάρσαλ
MK Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
ML Μάλι
MM Μιανμάρ
MN Μογγολία
MO Μακάο
MR Μαυριτανία
MU Μαυρίκιος
MV Μαλδίβες
MW Μαλάουι
MX Μεξικό
MY Μαλαισία
MZ Μοζαμβίκη
NA Ναμίμπια
NE Νίγηρας
NG Νιγηρία
NI Νικαράγουα
NP Νεπάλ
NR Ναουρού
NU Νιούε
OM Ομάν
PA Παναμάς
PE Περού
PG Παπουασία-Νέα Γουινέα
PH Φιλιππίνες
PK Πακιστάν
PW Παλάου
PY Παραγουάη
QA Κατάρ
RU Ρωσική Ομοσπονδία

RW Ρουάντα
SA Σαουδική Αραβία
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SB Νήσοι Σολομώντος
SC Σεϋχέλλες
SD Σουδάν
SL Σιέρρα Λεόνε
SN Σενεγάλη
SO Σομαλία
SR Σουρινάμ
ST Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
SV Ελ Σαλβαδόρ
SY Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
SZ Σουαζιλάνδη
TD Τσαντ
TG Τόγκο
TH Ταϊλάνδη

TJ Τατζικιστάν
TL Ανατολικό Τιμόρ
TM Τουρκμενιστάν
TN Τυνησία
TO Τόνγκα
TT Τρινιδάδ και Τομπάγκο
TV Τουβαλού
TZ Τανζανία
UA Ουκρανία
UG Ουγκάντα
UY Ουρουγουάη
UZ Ουζμπεκιστάν
VC Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες
VE Βενεζουέλα
VN Βιετνάμ
VU Βανουάτου
WS Δυτική Σαμόα
XK Κοσσυφοπέδιο21

XS Σερβία
YE Υεμένη
ZA Νότια Αφρική
ZM Ζάμπια
ZW Ζιμπάμπουε

                                               
21 Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999.
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ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΄Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

BY Λευκορωσία

MM Μιανμάρ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

(Ο κατάλογος χωρών που παρουσιάζεται στο παρόν παράρτημα είναι ενδεικτικός, όπως έχει καταρτιστεί 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 τη στιγμή υποβολής της παρούσας πρότασης κανονισμού στο Συμβούλιο και 
στο Κοινοβούλιο. 

Ο τελικός κατάλογος χωρών θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 5 ένα χρόνο πριν από την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού.)

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ22 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α)

Στήλη Α: Αλφαβητικός κωδικός, σύμφωνα με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για 
τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας

Στήλη Β: Ονομασία της χώρας 

Α Β
AF Αφγανιστάν
AM Αρμενία
AO Αγκόλα
AZ Αζερμπαϊτζάν
BD Μπανγκλαντές
BF Μπουρκίνα Φάσο
BI Μπουρούντι
BJ Μπενίν
BO Βολιβία
BT Μπουτάν
CD Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 
CF Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
CG Κονγκό
CN Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
CO Κολομβία
CV Πράσινο Ακρωτήριο
DJ Τζιμπουτί
EC Ισημερινός
ER Ερυθραία
ET Αιθιοπία
FM Ηνωμένες Πολιτείες της Μικρονησίας
GE Γεωργία
GM Γκάμπια
GN Γουινέα
GQ Ισημερινή Γουινέα
GT Γουατεμάλα

                                               
22 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να έχουν ανασταλεί προσωρινά ή πλήρως οι 

προτιμήσεις. Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο 
κατάλογο.
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GW Γουινέα Μπισσάου
HN Ονδούρα
HT Αϊτή
ID Ινδονησία
IN Ινδία
IQ Ιράκ
IR Ιράν
KG Δημοκρατία της Κιργιζίας
KH Καμπότζη
KI Κιριμπάτι
KM Κομόρες
LA Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος
LK Σρι Λάνκα
LR Λιβερία
LS Λεσόθο
MG Μαδαγασκάρη
MH Νήσοι Μάρσαλ
ML Μάλι
MM Μιανμάρ
MN Μογγολία
MR Μαυριτανία
MV Μαλδίβες
MW Μαλάουι
MZ Μοζαμβίκη
NE Νίγηρας
NG Νιγηρία
NI Νικαράγουα
NP Νεπάλ
NR Ναουρού
PE Περού
PH Φιλιππίνες
PK Πακιστάν
PY Παραγουάη
RW Ρουάντα
SB Νήσοι Σολομώντος
SD Σουδάν
SL Σιέρρα Λεόνε
SN Σενεγάλη
SO Σομαλία
ST Σάο Τομέ και Πρίνσιπε
SV Ελ Σαλβαδόρ
SY Αραβική Δημοκρατία της Συρίας
TD Τσαντ
TG Τόγκο
TH Ταϊλάνδη
TJ Τατζικιστάν
TL Ανατολικό Τιμόρ
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TM Τουρκμενιστάν
TO Τόνγκα
TV Τουβαλού
TZ Τανζανία
UA Ουκρανία
UG Ουγκάντα
UZ Ουζμπεκιστάν
VN Βιετνάμ
VU Βανουάτου
WS Δυτική Σαμόα
YE Υεμένη
ZM Ζάμπια

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΧΩΡΕΣ23 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΄Η 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

MM Μιανμάρ

                                               
23 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να ισχύει προσωρινή ή πλήρης αναστολή των 

προτιμήσεων ή οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις διοικητικής συνεργασίας 
(προαπαιτούμενες για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε δασμολογικές προτιμήσεις). Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες 
αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο κατάλογο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(Ο κατάλογος των χωρών που παρουσιάζεται στο παρόν παράρτημα καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 
10, κατόπιν αιτήματος.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ24 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β)

Στήλη Α: Αλφαβητικός κωδικός, σύμφωνα με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για 
τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας

Στήλη Β: Ονομασία της χώρας 

Α Β

                                               
24 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να ισχύει προσωρινή αναστολή των 

προτιμήσεων ή οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις διοικητικής συνεργασίας 
(προαπαιτούμενες για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε δασμολογικές προτιμήσεις). Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες 
αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο κατάλογο.
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ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ25 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Β) ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΄Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

                                               
25 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να ισχύει προσωρινή ή πλήρης αναστολή των 

προτιμήσεων ή οι οποίες ενδέχεται να μην έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις διοικητικής συνεργασίας 
(προαπαιτούμενες για την υπαγωγή των εμπορευμάτων σε δασμολογικές προτιμήσεις). Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες 
αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο κατάλογο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Ο κατάλογος χωρών που παρουσιάζεται στο παρόν παράρτημα είναι ενδεικτικός, όπως έχει καταρτιστεί 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 τη στιγμή υποβολής της παρούσας πρότασης κανονισμού στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο. 

Ο τελικός κατάλογος χωρών θα καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2 ένα χρόνο πριν από 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.)

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ26 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

Στήλη Α: Αλφαβητικός κωδικός, σύμφωνα με την ονοματολογία των χωρών και εδαφών για 
τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας

Στήλη Β: Ονομασία της χώρας 

Α Β

AF Αφγανιστάν 

AO Αγκόλα 

BD Μπανγκλαντές 

BF Μπουρκίνα Φάσο 

BI Μπουρούντι 

BJ Μπενίν 

BT Μπουτάν 

CD Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό 

CF Κεντροαφρικανική Δημοκρατία 

CV
Δημοκρατία του Πράσινου 
Ακρωτηρίου 

DJ Τζιμπουτί 

ER Ερυθραία 

                                               
26 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να έχουν ανασταλεί προσωρινά οι δασμολογικές 

προτιμήσεις. Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο 
κατάλογο.
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ET Αιθιοπία 

GM Γκάμπια 

GN Γουινέα 

GQ Ισημερινή Γουινέα 

GW Γουινέα Μπισσάου 

HT Αϊτή 

KH Καμπότζη 

KI Κιριμπάτι 

KM Κομόρες 

LA Λαϊκή Δημοκρατία του Λάος 

LR Λιβερία 

LS Λεσόθο 

MG Μαδαγασκάρη 

ML Μάλι 

MM Μιανμάρ 

MR Μαυριτανία 

MV Μαλδίβες 

MW Μαλάουι 

MZ Μοζαμβίκη 

NE Νίγηρας 

NP Νεπάλ 

RW Ρουάντα 

SB Νήσοι Σολομώντος 

SD Σουδάν 

SL Σιέρρα Λεόνε 

SN Σενεγάλη 

SO Σομαλία 

ST Σάο Τομέ και Πρίνσιπε 
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TD Τσαντ 

TG Τόγκο 

TL Ανατολικό Τιμόρ

TV Τουβαλού 

TZ
Ενωμένη Δημοκρατία της 
Τανζανίας

UG Ουγκάντα 

VU Βανουάτου 

WS Δυτική Σαμόα 

YE Υεμένη 

ZM Ζάμπια 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΧΩΡΕΣ27 ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 
ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΟ Γ)

ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΄Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ

MM Μιανμάρ

                                               
27 Ο παρών κατάλογος περιλαμβάνει χώρες για τις οποίες ενδέχεται να έχουν ανασταλεί προσωρινά ή πλήρως οι 

προτιμήσεις. Η Επιτροπή ή οι αρμόδιες αρχές της οικείας χώρας είναι σε θέση να παρέχουν επικαιροποιημένο 
κατάλογο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Κατάλογος προϊόντων που υπάγονται στο γενικό καθεστώς που αναφέρεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των προϊόντων 
πρέπει να θεωρείται ενδεικτική, δεδομένου ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις καθορίζονται από τους 
κωδικούς ΣΟ. Όταν αναφέρονται κωδικοί «ex» ΣΟ, οι δασμολογικές προτιμήσεις καθορίζονται από 
κοινού από τον κωδικό ΣΟ και από την περιγραφή.

Η υπαγωγή των προϊόντων ενός κωδικού ΣΟ με αστερίσκο στα καθεστώτα υπόκειται στους όρους που 
καθορίζονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Στη στήλη «Τμήμα» παρατίθενται τα τμήματα του ΣΓΠ [άρθρο 2 στοιχείο ζ)]

Στη στήλη «Κεφάλαιο» παρατίθενται τα κεφάλαιο ΣΟ τα οποία καλύπτονται από ένα τμήμα του ΣΓΠ 
[άρθρο 2 στοιχείο η)]

Η στήλη «Ευαίσθητα/μη ευαίσθητα» περιλαμβάνει τα προϊόντα που υπάγονται στο γενικό καθεστώς 
του άρθρου 6. Αυτά τα προϊόντα ταξινομούνται είτε ως ΜΕ (μη ευαίσθητα, για τους σκοπούς του 
άρθρου 7 παράγραφος 1) είτε ως Ε (ευαίσθητα, για τους σκοπούς του άρθρου 7 παράγραφος 2).

Για λόγους απλούστευσης, τα προϊόντα κατατάσσονται σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες μπορεί να 
περιλαμβάνουν προϊόντα για τα οποία ισχύει προσωρινή ή πλήρης αναστολή των δασμών του κοινού 
δασμολογίου.

 Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή Ευαίσθητα/μη 
ευαίσθητα

0101 10 90 Γαϊδούρια, ζωντανά, αναπαραγωγής καθαρής φυλής, και άλλα Ε

0101 90 19 Άλογα, ζωντανά, εκτός από τα αναπαραγωγής καθαρής φυλής, 
εκτός από εκείνα που προορίζονται για σφαγή

Ε

0101 90 30 Γαϊδούρια, ζωντανά, εκτός από τα αναπαραγωγής καθαρής 
φυλής

Ε

0101 90 90 Μουλάρια, ζωντανά Ε

0104 20 10 * Αιγοειδή, ζωντανά, αναπαραγωγής καθαρής φυλής Ε

0106 19 10 Κουνέλια κατοικίδια, ζωντανά Ε

01 0106 39 10 Περιστέρια, ζωντανά Ε

0205 00 Κρέατα αλόγων, γαϊδουριών και μουλαριών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

Ε

Τ-1α

02

0206 80 91 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, αλόγων, γαϊδουριών ή 
μουλαριών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός από 
εκείνα που προορίζονται για την παρασκευή φαρμακευτικών 

Ε
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προϊόντων

0206 90 91 Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιμα, αλόγων, γαϊδουριών ή 
μουλαριών, κατεψυγμένα, εκτός από εκείνα που προορίζονται 
για την παρασκευή φαρμακευτικών προϊόντων

Ε

0207 14 91 Συκώτια, κατεψυγμένα, από πουλερικά του είδους Gallus 
domesticus

Ε

0207 27 91 Συκώτια, κατεψυγμένα, από γαλοπούλες Ε

0207 36 89 Συκώτια, κατεψυγμένα, από πάπιες, χήνες ή φραγκόκοτες, 
εκτός από τα λιπαρά συκώτια από πάπιες ή χήνες

Ε

0208 90 70 Βατραχοπόδαρα ΜΕ

0210 99 10 Κρέατα αλόγων, αλατισμένα, σε άλμη ή αποξηραμένα Ε

0210 99 59 Παραπροϊόντα σφαγίων βοοειδών, αλατισμένα, σε άλμη, 
αποξηραμένα ή καπνιστά, εκτός από τους στύλους 
διαφράγματος και το διάφραγμα

Ε

0210 99 60 Παραπροϊόντα σφαγίων προβατοειδών κ α ι  αιγοειδών, 
αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή καπνιστά

Ε

0210 99 80 Παραπροϊόντα σφαγίων, αλατισμένα, σε άλμη, αποξηραμένα ή 
καπνιστά, εκτός από τα συκώτια πουλερικών, εκτός από 
εκείνα των κατοικίδιων χοιροειδών, των βοοειδών, των 
προβατοειδών και των αιγοειδών

Ε

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Γιαούρτια, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, καρπών ή 
κακάου

Ε

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, κεφίρ και 
άλλα γάλατα και κρέμες που έχουν υποστεί ζύμωση ή έχουν 
καταστεί όξινα, αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων, 
καρπών ή κακάου

Ε

04

0405 20 10 Γαλακτοκομικές λιπαρές ύλες για επάλειψη, με κατά βάρος Ε
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0405 20 30 περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες τουλάχιστον 39 % αλλά το 
πολύ 75 %

0407 00 90 Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, διατηρημένα ή 
μαγειρεμένα, εκτός από τα αυγά πουλερικών

Ε

0410 00 00 Βρώσιμα προϊόντα ζωικής προέλευσης που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Ε

05
0511 99 39 Σπόγγοι φυσικοί ζωικής προέλευσης, εκτός από τους 

ακατέργαστους
Ε

Ex κεφάλαιο 3 Ψάρια και μαλακόστρακα, μαλάκια και  άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 0301 10 90

Ε

Τ-1β 03 0301 10 90 Ψάρια θάλασσας, ζωντανά, για διακόσμηση ΜΕ

ex κεφάλαιο 6 Δέντρα ζωντανά και άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες και παρόμοια 
είδη· άνθη και  διακοσμητικά φυλλώματα, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0604 91 40

Ε

Τ-2α 06 0604 91 40 Κλαδιά κωνοφόρων, νωπά ΜΕ

0701 Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη Ε

0703 10 Κρεμμύδια και ασκαλώνια, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη

Ε

0703 90 00 Πράσα και άλλα παρόμοια λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη

Ε

0704 Κράμβες, κουνουπίδια, κράμβες σγουρές, γογγυλοκράμβες και 
παρόμοια βρώσιμα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη

Ε

0705 Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ε

0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτο 
(σκουλί), ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόμοιες βρώσιμες 
ρίζες, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

Ε

ex 0707 00 05 Αγγούρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, από 16 Μαΐου 
έως 31 Οκτωβρίου

Ε

0708 Λαχανικά λοβοφόρα, με ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη

Ε

0709 20 00 Σπαράγγια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Ε

0709 30 00 Μελιτζάνες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη Ε

Τ-2β 07

0709 40 00 Σέλινο εκτός από το ραπανοσέλινο, νωπό ή διατηρημένο με 
απλή ψύξη

Ε
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0709 51 00

ex 0709 59

Μανιτάρια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 0709 59 50

Ε

0709 60 10 Γλυκοπιπεριές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη Ε

0709 60 99 Καρποί του γένους Capsicum ή του γένους Pimenta, νωποί ή 
διατηρημένοι με απλή ψύξη, με εξαίρεση τις γλυκοπιπεριές, 
εκτός από εκείνους που προορίζονται για την παρασκευή 
καψισίνης ή ελαιορρητινωδών χρωμάτων από Capsicum, 
καθώς και για τη βιομηχανική παρασκευή αιθέριων ελαίων ή 
ρητινοειδών

Ε

0709 70 00 Σπανάκια, τετραγόνες (σπανάκια Νέας Ζηλανδίας) και 
χρυσολάχανα (σπανάκια γίγαντες), νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη

Ε

0709 90 10 Σαλατικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, εκτός από τα 
μαρούλια (Lactuca sativa) και τα ραδίκια (Cichorium spp.)

Ε

0709 90 20 Αγκιναροειδή και αγριοαγκινάρες, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη

Ε

0709 90 31* Ελιές, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, που προορίζονται 
για χρήσεις διαφορετικές από την παραγωγή λαδιού

Ε

0709 90 40 Κάπαρη, νωπή ή διατηρημένη με απλή ψύξη Ε

0709 90 50 Μάραθο, νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Ε

0709 90 70 Κολοκυθάκια, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Ε

ex 0709 90 80 Αγκινάρες, νωπές ή διατηρημένες με απλή ψύξη, από 1η 
Ιουλίου έως 31 Οκτωβρίου

Ε

0709 90 90 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Ε

ex 0710 Λαχανικά (άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα στο νερό), 
κατεψυγμένα, με εξαίρεση το προϊόν της διάκρισης 
0710 80 85

Ε

ex 0711 Λαχανικά διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με διοξείδιο του θείου 
ή σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή σε άλλα διαλύματα που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή 
τους), αλλά ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση στην 
κατάσταση που βρίσκονται, με εξαίρεση τα προϊόντα της 
διάκρισης 0711 20 90

Ε

ex 0712 Λαχανικά ξερά, ολόκληρα, κομμένα σε τεμάχια ή σε φέτες ή 
και τριμμένα ή σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασμένα, 
με εξαίρεση τις ελιές κ α ι  τα προϊόντα της διάκρισης 
0712 90 19

Ε

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισμένα ή 
σπασμένα

Ε
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0714 20 10 * Γλυκοπατάτες νωπές, ολόκληρες, για ανθρώπινη κατανάλωση ΜΕ

0714 20 90 Γλυκοπατάτες, νωπές, διατηρημένες με απλή ψύξη, 
κατεψυγμένες ή αποξηραμένες, έστω και κομμένες σε τεμάχια 
ή συσσωματωμένες σε μορφή σβόλων, εκτός από τις νωπές 
και ολόκληρες και προοριζόμενες για ανθρώπινη κατανάλωση

Ε

0714 90 90 Κόνδυλοι ηλίανθου (ψευδοκολοκάσια) και παρόμοιες ρίζες 
και κόνδυλοι με υψηλή περιεκτικότητα σε άμυλο ή ινουλίνη, 
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη, κατεψυγμένα ή 
αποξηραμένα, έστω και κομμένα σε τεμάχια ή 
συσσωματωμένα σε μορφή σβόλων· εντεριώνη (ψίχα) του 
φοίνικα των Μολλούκων (αρτόδενδρου)

ΜΕ

0802 11 90

0802 12 90

Αμύγδαλα, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος, εκτός 
από τα πικρά

Ε

0802 21 00

0802 22 00

Φουντούκια ή λεπτοκάρυα (Corylus spp.), νωπά ή ξερά, έστω 
και χωρίς το κέλυφος

Ε

0802 31 00

0802 32 00

Καρύδια, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος Ε

0802 40 00 Κάστανα (Castanea spp.), νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους

Ε

0802 50 00 Φιστίκια, νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 
φλούδα τους

ΜΕ

0802 60 00 Καρύδια Αυστραλίας (καρποί της μακαδαμίας της τριφύλλου), 
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους

ΜΕ

0802 90 50 Καρποί γλυκοκουκουναριών, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους

ΜΕ

0802 90 85 Άλλοι καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα τους

ΜΕ

0803 00 11 Μπανάνες του είδους των Αντιλλών, νωπές Ε

0803 00 90 Μπανάνες, συμπεριλαμβανομένου του είδους των Αντιλλών, 
ξερές

Ε

0804 10 00 Χουρμάδες, νωποί ή ξεροί Ε

0804 20 10

0804 20 90

Σύκα, νωπά ή ξερά Ε

0804 30 00 Ανανάδες, νωποί ή ξεροί Ε

08

0804 40 00 Αβοκάντο, νωπά ή ξερά Ε
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ex 0805 20 Μανταρίνια (συμπεριλαμβανομένων των tangerines και 
satsumas), κλημεντίνες, wilkings και παρόμοια υβρίδια 
εσπεριδοειδών, νωπά ή ξερά, από 1η Μαρτίου έως 31 
Οκτωβρίου

Ε

0805 40 00 Γκρέιπφρουτ, συμπεριλαμβανομένων των pomelos, νωπά ή 
ξερά

ΜΕ

0805 50 90 Γλυκολέμονα (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), νωπά ή 
ξερά

Ε

0805 90 00 Άλλα εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά Ε

ex 0806 10 10 Επιτραπέζια σταφύλια, νωπά, από 1η Ιανουαρίου έως 20 
Ιουλίου και από 21 Νοεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, εκτός από 
τα σταφύλια της ποικιλίας Emperor (Vitis vinifera cv.), από 1η 
έως 31 Δεκεμβρίου

Ε

0806 10 90 Άλλα σταφύλια, νωπά Ε

ex 0806 20 Σταφύλια ξερά (σταφίδες), εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης ex 0806 20 30, σε άμεσες συσκευασίες καθαρής 
χωρητικότητας μεγαλύτερης των 2 kg

Ε

0807 11 00

0807 19 00

Πεπόνια (περιλαμβανομένων των καρπουζιών), νωπά Ε

0808 10 10 Μήλα για μηλίτη, νωπά, που παρουσιάζονται χύμα, από 16 
Σεπτεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου

Ε

0808 20 10 Αχλάδια για απίτη, νωπά, που παρουσιάζονται χύμα, από 1η 
Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου

Ε

ex 0808 20 50 Άλλα αχλάδια, νωπά, από 1η Μαΐου έως 30 Ιουνίου Ε

0808 20 90 Κυδώνια, νωπά Ε

ex 0809 10 00 Βερίκοκα, νωπά, από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου και από 1η 
Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου

Ε

0809 20 05 Βύσσινα ( Prunus cerasus), νωπά Ε

ex 0809 20 95 Κεράσια, νωπά, από 1η Ιανουαρίου έως 20 Μαΐου και από 11 
Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου, εκτός από τα βύσσινα (Prunus 
cerasus)

Ε

ex 0809 30 Ροδάκινα, περιλαμβανομένων και των νεκταρινιών, νωπά, από 
1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουνίου και από 1η Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου

Ε

ex 0809 40 05 Δαμάσκηνα, νωπά, από 1η Ιανουαρίου έως 10 Ιουνίου και από 
1η Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Ε

0809 40 90 Αγριοδαμάσκηνα, νωπά Ε
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ex 0810 10 00 Φράουλες, νωπές, από 1η Ιανουαρίου έως 30 Απριλίου και 
από 1η Αυγούστου έως 31 Δεκεμβρίου

Ε

0810 20 Σμέουρα, μούρα ή βατόμουρα και μούρα-σμέουρα, νωπά Ε

0810 40 30 Καρποί του είδους Vaccinium myrtillus, νωποί Ε

0810 40 50 Καρποί των ειδών Vaccinium macrocarpon και Vaccinium 
corymbosum, νωποί

Ε

0810 40 90 Άλλοι καρποί του γένους Vaccinium, νωποί Ε

0810 50 00 Ακτινίδια, νωπά Ε

0810 60 00 Δούρια (δούριον το ζιβεθινόν), νωπά Ε

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Φραγκοστάφυλλα κάθε είδους, στα οποία περιλαμβάνονται 
και τα μαύρα (cassis), νωπά

Ε

0810 90 95 Άλλοι καρποί και φρούτα, νωπά Ε

ex 0811 Φρούτα και καρποί, άψητα ή ψημένα στον ατμό ή βρασμένα 
στο νερό, κατεψυγμένα, έστω και με προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
0811 10 και 0811 20

Ε

ex 0812 Φρούτα και καρποί, προσωρινά διατηρημένα (π.χ. με διοξείδιο 
του θείου ή σε άλμη, θειωμένο νερό ή σε άλλα διαλύματα που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η διατήρησή 
τους), αλλά ακατάλληλα για άμεση κατανάλωση στην 
κατάσταση που βρίσκονται, εκτός από τα προϊόντα της 
διάκρισης 0812 90 30

Ε

0812 90 30 Καρποί παπάγιας ΜΕ

0813 10 00 Βερίκοκα, αποξεραμένα Ε

0813 20 00 Δαμάσκηνα Ε

0813 30 00 Μήλα, αποξεραμένα Ε

0813 40 10 Ροδάκινα, περιλαμβανομένων των νεκταρινιών, αποξεραμένα Ε

0813 40 30 Αχλάδια, αποξεραμένα Ε

0813 40 50 Καρποί παπάγιας, αποξεραμένοι ΜΕ

0813 40 95 Άλλοι καρποί και φρούτα, αποξεραμένα, εκτός από εκείνα των 
κλάσεων 0801 έως 0806

ΜΕ

0813 50 12 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων (εκτός από 
εκείνα των κλάσεων 0801 έως 0806) από καρπούς παπάγιας, 
καρπούς οξυφοίνικα, μήλα ανακαρδιοειδών, λίτσι, καρπούς 

Ε



EL 54 EL

του jacquier, καρπούς της σαπότης, καρπούς της ροιάς (fruits 
de la passion), καράμβολες (καρπούς της αβερροΐας της 
καράμβολας) και πιταχάγιες, αλλά χωρίς δαμάσκηνα

0813 50 15 Άλλα μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων (εκτός 
από εκείνα των κλάσεων 0801 έως 0806), που δεν περιέχουν 
δαμάσκηνα

Ε

0813 50 19 Μείγματα αποξεραμένων καρπών και φρούτων (εκτός από 
εκείνα των κλάσεων 0801 έως 0806), που περιέχουν 
δαμάσκηνα

Ε

0813 50 31 Μείγματα αποτελούμενα αποκλειστικά από τροπικούς 
καρπούς με κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802

Ε

0813 50 39 Μείγματα αποτελούμενα αποκλειστικά από καρπούς με 
κέλυφος των κλάσεων 0801 και 0802, εκτός από τροπικούς 
καρπούς

Ε

0813 50 91 Άλλα μείγματα καρπών με κέλυφος και αποξεραμένων 
καρπών και φρούτων του κεφαλαίου 8, χωρίς δαμάσκηνα ή 
σύκα

Ε

0813 50 99 Άλλα μείγματα καρπών με κέλυφος και αποξεραμένων 
καρπών και φρούτων του κεφαλαίου 8

Ε

0814 00 00 Φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών (συμπεριλαμβανομένων 
των καρπουζιών), νωπές, κατεψυγμένες, αποξεραμένες ή 
προσωρινά διατηρημένες σε άλμη, σε θειωμένο νερό ή άλλα 
διαλύματα που χρησιμεύουν για να εξασφαλιστεί προσωρινά η 
διατήρησή τους

ΜΕ

ex κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και μπαχαρικά, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 
και 0904 20 10, των κλάσεων 0905 00 00 και 0907 00 00 και 
των διακρίσεων 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 
0910 99 50 και 0910 99 99

ΜΕ

0901 12 00 Καφές μη καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη Ε

0901 21 00 Καφές καβουρντισμένος, με καφεΐνη Ε

0901 22 00 Καφές καβουρντισμένος, χωρίς καφεΐνη Ε

0901 90 90 Υποκατάστατα του καφέ που περιέχουν καφέ, οποιεσδήποτε 
και αν είναι οι αναλογίες του μείγματος

Ε

0904 20 10 Γλυκοπιπεριές, αποξεραμένες, μη θρυμματισμένες ούτε σε 
σκόνη

Ε

0905 00 00 Βανίλια Ε

0907 00 00 Γαρίφαλα (καρποί, άνθη και μίσχοι) Ε

Τ-2γ 09

0910 91 90 Μείγματα δύο ή περισσότερων από τα προϊόντα των διαφόρων 
διακρίσεων των κλάσεων 0904 έως 0910, θρυμματισμένα ή σε 

Ε
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σκόνη

0910 99 33

0910 99 39

0910 99 50

Θυμάρι· φύλλα δάφνης Ε

0910 99 99 Άλλα μπαχαρικά, θρυμματισμένα ή σε σκόνη, εκτός από τα 
μείγματα δύο ή περισσότερων από τα προϊόντα των διαφόρων 
διακρίσεων των κλάσεων 0904 έως 0910

Ε

10

ex 1008 90 90 Κουινόα ή χηνοπόδιο Ε

1104 29 18 Σπόροι δημητριακών με μερική απόξεση του περικαρπίου, 
εκτός από κριθή, βρώμη, αραβόσιτο, ρύζι και σιτάρι.

Ε

1105 Αλεύρι, σιμιγδάλι, σκόνη, νιφάδες, κόκκοι και 
συσσωματωμένα προϊόντα με μορφή σβόλων (πελέτες) από 
πατάτες

Ε

1106 10 00 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από ξερά όσπρια της κλάσης 
0713

Ε

1106 30 Αλεύρια, σιμιγδάλια και σκόνη από προϊόντα του κεφαλαίου 8 Ε

11 1108 20 00 Ινουλίνη Ε

ex κεφάλαιο 
12

Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις· διάφορα σπέρματα, σπόροι 
κ α ι  καρποί, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 
1209 91 10, 1209 91 90 και 1209 99 91· βιομηχανικά ή 
ιατρικά φυτά, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 
1211 90 30 και με εξαίρεση τα προϊόντα της κλάσης 1210 και 
των διακρίσεων 1212 91 και 1212 99 20

Ε

1209 21 00 Σπέρματα μηδικής, ενός είδους που χρησιμοποιείται για σπορά ΜΕ

1209 23 80 Άλλα σπέρματα φεστούκας, ενός είδους που χρησιμοποιείται 
για σπορά

ΜΕ

1209 29 50 Σπέρματα λούπινου, ενός είδους που χρησιμοποιείται για 
σπορά

ΜΕ

Τ-2δ

12

1209 29 80 Σπέρματα άλλων κτηνοτροφικών φυτών, ενός είδους που 
χρησιμοποιείται για σπορά

ΜΕ
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1209 30 00 Σπέρματα ποωδών φυτών που καλλιεργούνται κυρίως για τα 
άνθη τους, ενός είδους που χρησιμοποιείται για σπορά

ΜΕ

1209 91 10

1209 91 90

Άλλα σπέρματα λαχανικών, ενός είδους που χρησιμοποιείται 
για σπορά

ΜΕ

1209 99 91 Σπέρματα φυτών που καλλιεργούνται κυρίως για τα άνθη τους, 
ενός είδους που χρησιμοποιείται για σπορά, εκτός από εκείνα 
της διάκρισης 1209 30 00

ΜΕ

1211 90 30 Κουκιά tonka, νωπά ή αποξεραμένα, έστω και  κομμένα, 
σπασμένα ή σε σκόνη

ΜΕ

13
ex κεφάλαιο 
13

Γομαλάκα· γόμες, ρητίνες και άλλοι χυμοί και εκχυλίσματα 
φυτικά, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 1302 12 00

Ε

1302 12 00 Χυμοί και εκχυλίσματα φυτικά από γλυκόριζα ΜΕ

1501 00 90 Λίπη πουλερικών, εκτός από εκείνα της κλάσης 0209 ή 1503 Ε

1502 00 90 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών, εκτός από εκείνα 
της κλάσης 1503 και από εκείνα που προορίζονται για 
βιομηχανικές χρήσεις διαφορετικές από την παρασκευή 
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

Ε

1503 00 19 Στεατίνη και ελαιοστεατίνη εκτός από εκείνη που προορίζεται 
για βιομηχανική χρήση

Ε

1503 00 90 Στεατίνη, λάδι με την ονομασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, 
ελαιομαργαρίνη κ α ι  στεατέλαιο, που δεν έχουν 
γαλακτωματοποιηθεί ούτε αναμειχθεί ούτε αλλιώς 
παρασκευασθεί, εκτός από το στεατέλαιο που προορίζεται για 
βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή προϊόντων 
για την ανθρώπινη διατροφή

Ε

1504 Λίπη και λάδια και τα κλάσματά τους, ψαριών ή θηλαστικών, 
έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Ε

1505 00 10 Εριολίπος ακατέργαστο Ε

1507 Σογιέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Ε

1508 Αραχιδέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Ε

1511 10 90 Φοινικέλαιο, ακατέργαστο, εκτός από εκείνο που προορίζεται 
για τεχνικές ή βιομηχανικές χρήσεις άλλες από την παρασκευή 
προϊόντων για την ανθρώπινη διατροφή

Ε

Τ-3 15

1511 90 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα, εκτός από το 
ακατέργαστο λάδι

Ε
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1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή βαμβακιού και τα κλάσματά 
τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

Ε

1513 Λάδια κοκοφοίνικα (λάδι κοπρά), λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή babassu και τα κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Ε

1514 Λάδια αγριογογγύλης, αγριοκράμβης ή σιναπιού κ α ι  τα 
κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

Ε

1515 Άλλα λίπη και λάδια φυτικά (στα οποία περιλαμβάνεται και το 
λάδι jojoba) και τα κλάσματά τους, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά όχι χημικώς μετασχηματισμένα

Ε

ex 1516 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, μερικώς 
ή ολικώς υδρογονωμένα, διεστεροποιημένα, 
επανεστεροποιημένα ή ελαϊδινισμένα (με ισομέρεια λιπαρών 
οξέων), έστω και εξευγενισμένα, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 
1516 20 10

Ε

1516 20 10 Ρετσινόλαδα υδρογονωμένα, με την ονομασία «opalwax» ΜΕ

1517 Μαργαρίνη· μείγματα ή παρασκευάσματα βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του κεφαλαίου 15, άλλα από τα λίπη και λάδια 
διατροφής και τα κλάσματά τους της κλάσης 1516

Ε

1518 00 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά και τα κλάσματά τους, θερμικά 
επεξεργασμένα (βρασμένα ή ψημένα), οξειδωμένα, 
αφυδατωμένα, θειωμένα, εμφυσημένα, πολυμερισμένα με 
απλή θέρμανση ή αλλιώς χημικώς τροποποιημένα, με 
εξαίρεση εκείνα της κλάσης 1516· μείγματα ή 
παρασκευάσματα μη βρώσιμα από λίπη ή λάδια ζωικά ή 
φυτικά ή από τα κλάσματα διαφόρων λιπών ή λαδιών του 
κεφαλαίου 15 που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού

Ε

1521 90 99 Κεριά από μέλισσες ή άλλα έντομα, έστω και εξευγενισμένα ή 
χρωματισμένα, εκτός από τα ακατέργαστα

Ε

1522 00 10 Λάδι δερμάτων Ε

1522 00 91 Κατακάθια ή μούργες· πολτοί εξουδετέρωσης (soapstocks), 
εκτός από αυτούς που περιέχουν λάδι με τα χαρακτηριστικά 
του ελαιόλαδου

Ε

1601 00 10 Λουκάνικα κ α ι  παρόμοια προϊόντα, από συκώτι, και 
παρασκευάσματα διατροφής με βάση το συκώτι

Ε

1602 20 10 Συκώτι χήνας ή πάπιας, παρασκευασμένο ή σε κονσέρβα Ε

Τ-4α 16

1602 41 90 Χοιρομέρι (ζαμπόν) και τεμάχια αυτού, παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από χοιροειδή εκτός από τα κατοικίδια χοιροειδή

Ε
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1602 42 90 Ωμοπλάτες κ α ι  τεμάχια αυτών, παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από χοιροειδή εκτός από τα κατοικίδια χοιροειδή

Ε

1602 49 90 Άλλα προϊόντα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, 
συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων, παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από χοιροειδή εκτός από τα κατοικίδια χοιροειδή

Ε

1602 90 31 Άλλα προϊόντα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, 
παρασκευασμένα ή σε κονσέρβα, από θηράματα ή κουνέλια

Ε

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Άλλα προϊόντα κρέατος ή παραπροϊόντων σφαγίων, 
παρασκευασμένα ή σε κονσέρβα, από προβατοειδή, αιγοειδή ή 
άλλα ζώα, που δεν περιέχουν άψητο κρέας ή παραπροϊόντα 
σφαγίων από βοοειδή ούτε κρέας ή παραπροϊόντα σφαγίων 
από κατοικίδια χοιροειδή

Ε

1603 00 10 Εκχυλίσματα και χυμοί κρέατος, ψαριών ή μαλακοστράκων, 
μαλακίων ή άλλων ασπόνδυλων υδροβίων, που 
παρουσιάζονται σε άμεσες συσκευασίες καθαρού 
περιεχομένου 1 kg το πολύ

Ε

1604 Παρασκευάσματα και κονσέρβες ψαριών· χαβιάρι και  τα 
υποκατάστατα αυτού που παρασκευάζονται από αυγά ψαριού

Ε

1605 Καρκινοειδή, μαλάκια κ α ι  άλλα υδρόβια ασπόνδυλα, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα

Ε

1702 50 00 Φρουκτόζη χημικώς καθαρή Ε

1702 90 10 Μαλτόζη χημικώς καθαρή Ε

17
1704 Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται 

και η λευκή σοκολάτα)
Ε

18 Κεφάλαιο 18 Κακάο και παρασκευάσματα αυτού Ε

ex κεφάλαιο 
19

Παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά, τα αλεύρια, τα 
άμυλα· είδη ζαχαροπλαστικής, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 1901 20 00 και 1901 90 91

Ε

1901 20 00 Μείγματα και ζυμάρια για την παρασκευή προϊόντων 
αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας της 
κλάσης 1905

ΜΕ

Τ-4β

19

1901 90 91 Άλλα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από 
το γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άμυλα κάθε είδους ή 
που περιέχουν κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες 
που προέρχονται από το γάλα, λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη 
(συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου ζάχαρου) ή 
ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άμυλα κάθε είδους, 

ΜΕ
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εξαιρουμένων των παρασκευασμάτων διατροφής σε σκόνη 
από προϊόντα των κλάσεων 0401 έως 0404

ex κεφάλαιο 
20

Παρασκευάσματα λαχανικών, καρπών και φρούτων ή άλλων 
μερών φυτών, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
2008 20 19, 2008 20 39 και με εξαίρεση τα προϊόντα της 
κλάσης 2002 και των διακρίσεων 2005 80 00, 2008 40 19, 
2008 40 31, 2008 40 51 έως 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 
51, 2008 70 61 έως 2008 70 98

Ε

2008 20 19

20 2008 20 39

Ανανάδες, αλλιώς παρασκευασμένοι ή διατηρημένοι, με 
προσθήκη αλκοόλης, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού

ΜΕ

ex κεφάλαιο 
21

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής, εκτός από τα προϊόντα 
των διακρίσεων 2101 20 και 2102 20 19 και τα προϊόντα των 
διακρίσεων 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 και 
2106 90 59

Ε

2101 20 Εκχυλίσματα, αποστάγματα και συμπυκνώματα τσαγιού ή 
ματέ και παρασκευάσματα με βάση αυτά τα εκχυλίσματα, 
αποστάγματα ή συμπυκνώματα ή με βάση το τσάι ή το ματέ

ΜΕ

21 2102 20 19 Άλλες ζύμες αδρανείς ΜΕ

22

ex κεφάλαιο 
22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξίδι, εκτός από τα προϊόντα της 
κλάσης 2207, των διακρίσεων 2204 10 11 έως 2204 30 10 
και της διάκρισης 2208 40

Ε

2302 50 00 Υπολείμματα και απορρίμματα παρόμοιου είδους, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, προερχόμενα από την 
άλεση ή από άλλες κατεργασίες οσπριοειδών

Ε

2307 00 19 Άλλες οινολάσπες Ε

2308 00 19 Άλλα υπολείμματα από το στύψιμο σταφυλιών (τσίπουρα) Ε

2308 00 90 Άλλες φυτικές ύλες και φυτικά απορρίμματα, κατάλοιπα και 
υποπροϊόντα φυτικά, έστω και συσσωματωμένα με μορφή 
σβόλων, των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
των ζώων, που δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού

ΜΕ

23

2309 10 90 Άλλες τροφές για σκύλους ή γάτες, συσκευασμένες για τη 
λιανική πώληση, εκτός από αυτές που περιέχουν άμυλο, 
γλυκόζη ή σιρόπι γλυκόζης, μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης που υπάγονται στις διακρίσεις 1702 30 50 έως 
1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 κ α ι  2106 90 55 ή 
γαλακτοκομικά προϊόντα

Ε
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2309 90 10 Προϊόντα με την ονομασία «διαλυτά», από ψάρια ή θαλάσσια 
θηλαστικά, του είδους που χρησιμοποιείται για ζωοτροφές

ΜΕ

2309 90 91 Πολτοί τεύτλων με προσθήκη μελάσας, του είδους που 
χρησιμοποιείται για ζωοτροφές

Ε

2309 90 95

2309 90 99

Άλλα παρασκευάσματα του είδους που χρησιμοποιείται για 
ζωοτροφές, είτε περιέχουν είτε δεν περιέχουν χλωριούχο 
χολίνη σε ποσοστό τουλάχιστον 49 % κατά βάρος, σε 
οργανική ή ανόργανη βάση

Ε

Τ-4γ 24 Κεφάλαιο 24 Καπνά και βιομηχανοποιημένα υποκατάστατα καπνού Ε

2519 90 10 Οξείδιο του μαγνησίου, άλλο από το πυρωμένο φυσικό 
ανθρακικό μαγνήσιο (μαγνησίτη)

ΜΕ

2522 Ασβέστης μη σβησμένος, ασβέστης σβησμένος και ασβέστης 
υδραυλικός, με εξαίρεση το οξείδιο και το υδροξείδιο του 
ασβεστίου της κλάσης 2825

ΜΕ

25

2523 Τσιμέντα Portland, τσιμέντα που περιέχουν αργίλιο, 
σκωριοτσιμέντο, υπερθειούχο τσιμέντο και παρόμοια τσιμέντα 
υδραυλικά (στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που δεν 
είναι σε σκόνη, με την ονομασία «clinkers»), έστω και 
χρωματισμένα

ΜΕ

Τ-5 27
Κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και προϊόντα της απόσταξης 

αυτών· ασφαλτώδεις ύλες· κεριά ορυκτά
ΜΕ

2801 Φθόριο, χλώριο, βρώμιο και ιώδιο ΜΕ

2802 00 00 Θείο εξαχνωμένο ή από κατακρήμνιση· θείο κολλοειδές ΜΕ

ex 2804 Υδρογόνο, ευγενή αέρια και άλλα στοιχεία μη μεταλλικά, με 
εξαίρεση τα προϊόντα της διάκρισης 2804 69 00

ΜΕ

2806 Χλωριούχο υδρογόνο (υδροχλωρικό οξύ)· χλωριοθειικό οξύ ΜΕ

2807 00 Θειικό οξύ· ατμίζον θειικό οξύ ΜΕ

2808 00 00 Νιτρικό οξύ· νιτροθειικά οξέα ΜΕ

2809 Διφωσφορικό πεντοξείδιο· φωσφορικό οξύ· πολυφωσφορικά 
οξέα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

ΜΕ

2810 00 90 Οξείδια του βορίου, εκτός από το τριοξείδιο του διβορίου· 
βορικά οξέα

ΜΕ

2811 Άλλα ανόργανα οξέα και άλλες ανόργανες οξυγονούχες 
ενώσεις των μη μεταλλικών στοιχείων

ΜΕ

2812 Αλογονούχα κ α ι  οξυαλογονούχα των μη μεταλλικών 
στοιχείων

ΜΕ

Τ-6α 28

2813 Θειούχα των μη μεταλλικών στοιχείων· τριθειούχος φωσφόρος ΜΕ
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του εμπορίου

2814 Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα Ε

2815 Υδροξείδιο του νατρίου (καυστική σόδα)· υδροξείδιο του 
καλίου (καυστική ποτάσα)· υπεροξείδια του νατρίου ή του 
καλίου

Ε

2816 Υδροξείδιο και υπεροξείδιο του μαγνησίου· οξείδια, 
υδροξείδια και υπεροξείδια του στροντίου ή του βαρίου

ΜΕ

2817 00 00 Οξείδιο του ψευδαργύρου· υπεροξείδιο του ψευδαργύρου Ε

2818 10 Τεχνητό κορούνδιο, χημικά καθορισμένο ή μη Ε

2819 Οξείδια και υδροξείδια του χρωμίου Ε

2820 Οξείδια του μαγγανίου Ε

2821 Οξείδια και υδροξείδια του σιδήρου· χρωστικές γαίες που 
περιέχουν κατά βάρος 70 % ή περισσότερο ενωμένο σίδηρο, 
που υπολογίζεται σε Fe2O3

ΜΕ

2822 00 00 Οξείδια και υδροξείδια του κοβαλτίου· οξείδια του κοβαλτίου 
του εμπορίου

ΜΕ

2823 00 00 Οξείδια του τιτανίου Ε

2824 Οξείδια του μολύβδου· μίνιο και κοκκινοκίτρινο μίνιο ΜΕ

ex 2825 Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους· 
άλλες ανόργανες βάσεις· άλλα οξείδια, υδροξείδια και 
υπεροξείδια μετάλλων, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
2825 10 00 και 2825 80 00

ΜΕ

2825 10 00 Υδραζίνη και υδροξυλαμίνη και τα ανόργανα άλατά τους Ε

2825 80 00 Οξείδια του αντιμονίου Ε

2826 Φθοριούχα· φθοριοπυριτικά, φθοριαργιλικά κ α ι  άλλα 
σύμπλοκα άλατα του φθορίου

ΜΕ

ex 2827 Χλωριούχα, οξυχλωριούχα και υδροξυχλωριούχα, εκτός από 
τα προϊόντα των διακρίσεων 2827 10 00 και 2827 32 00· 
βρωμιούχα και οξυβρωμιούχα· ιωδιούχα και οξυϊωδιούχα

ΜΕ

2827 10 00 Χλωριούχο αμμωνίου Ε

2827 32 00 Χλωρίδιο αργιλίου Ε

2828 Υποχλωριώδη· υποχλωριώδες του ασβεστίου του εμπορίου· 
χλωριώδη· υποβρωμιώδη

ΜΕ

2829 Χλωρικά και υπερχλωρικά· βρωμικά και υπερβρωμικά· ιωδικά 
και υπεριωδικά

ΜΕ
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ex 2830 Θειούχα, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 2830 10 00· 
πολυθειούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης

ΜΕ

2830 10 00 Θειούχο νατρίου Ε

2831 Διθειώδη και όξινα θειώδη ΜΕ

2832 Θειώδη· θειοθειικά ΜΕ

2833 Θειικά· στυπτηρίες· υπεροξοθειικά (υπερθειικά) ΜΕ

2834 10 00 Νιτρώδη Ε

2834 21 00

2834 29

Νιτρικά ΜΕ

2835 Φωσφινικά (υποφωσφορώδη), φωσφονικά (φωσφορώδη) και 
φωσφορικά· πολυφωσφορικά, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης

Ε

ex 2836 Ανθρακικά, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 
2836 20 00, 2836 40 00 και 2836 60 00· υπεροξοανθρακικά 
(υπερανθρακικά)· ανθρακικό του αμμωνίου του εμπορίου που 
περιέχει καρβαμιδικό του αμμωνίου

ΜΕ

2836 20 00 Ανθρακικό του δινατρίου Ε

2836 40 00 Ανθρακικά του καλίου Ε

2836 60 00 Ανθρακικό βάριο Ε

2837 Κυανιούχα, οξυκυανιούχα και σύμπλοκα κυανιούχα ΜΕ

2839 Πυριτικά· πυριτικά των αλκαλικών μετάλλων του εμπορίου ΜΕ

2840 Βορικά· υπεροξοβορικά (υπερβορικά) ΜΕ

ex 2841 Άλατα των οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων, 
εκτός από το προϊόν της διάκρισης 2841 61 00

ΜΕ

2841 61 00 Υπερμαγγανικό κάλιο Ε

2842 Άλλα άλατα των ανόργανων οξέων ή υπεροξοοξέων (στα 
οποία περιλαμβάνονται και τα αργιλοπυριτικά καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης), εκτός από τα αζωτίδια

ΜΕ

2843 Πολύτιμα μέταλλα σε κολλοειδή κατάσταση· ενώσεις 
ανόργανες ή οργανικές πολύτιμων μετάλλων, καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης· αμαλγάματα πολύτιμων μετάλλων

ΜΕ

ex 2844 30 11 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις που περιέχουν ουράνιο 
φτωχό σε U 235 ή ενώσεις του προϊόντος αυτού, εκτός από τις 
ανεπεξέργαστες

ΜΕ
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ex 2844 30 51 Κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις που περιέχουν θόριο ή 
ενώσεις θορίου, εκτός από τις ανεπεξέργαστες

ΜΕ

2845 90 90 Ισότοπα, εκτός από εκείνα της κλάσης 2844, και ανόργανες ή 
οργανικές ενώσεις τους, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης, με εξαίρεση το δευτέριο και τις ενώσεις του, το 
υδρογόνο και τις ενώσεις του, εμπλουτισμένα σε δευτέριο, και 
τα μείγματα και διαλύματα που περιέχουν τα προϊόντα αυτά

ΜΕ

2846 Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, των μετάλλων των σπανίων 
γαιών, του υττρίου ή του σκανδίου ή των μειγμάτων των 
μετάλλων αυτών

ΜΕ

2847 00 00 Υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυγονούχο ύδωρ), έστω και αν 
έχει στερεοποιηθεί με ουρία

ΜΕ

2848 00 00 Φωσφορούχα, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, με 
εξαίρεση τα σιδηροφωσφίδια

ΜΕ

ex 2849 Καρβίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 2849 20 00 και 2849 90 30

ΜΕ

2849 20 00 Καρβίδια του πυριτίου, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης Ε

2849 90 30 Καρβίδια του βολφραμίου, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης

Ε

ex 2850 00 Υδρίδια, νιτρίδια, αζωτίδια και βορίδια, καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης, άλλα από τις ενώσεις που αποτελούν 
επίσης καρβίδια της κλάσης 2849

ΜΕ

ex 2850 00 60 Πυριτίδια, καθορισμένης ή μη χημικής σύστασης Ε

2852 00 00 Ενώσεις, ανόργανες ή οργανικές, του υδραργύρου, εκτός από 
τα αμαλγάματα

ΜΕ

2853 00 Άλλες ανόργανες ενώσεις (στις οποίες περιλαμβάνονται και το 
αποσταγμένο νερό, το νερό αγωγιμότητας ή του ίδιου βαθμού 
καθαρότητας)· υγροποιημένος αέρας (στον οποίο 
περιλαμβάνεται και ο υγροποιημένος αέρας από τον οποίο 
έχουν αφαιρεθεί τα ευγενή αέρια)· συμπιεσμένος αέρας· 
αμαλγάματα άλλα από εκείνα των πολυτίμων μετάλλων

ΜΕ

2903 Παράγωγα αλογονωμένα των υδρογονανθράκων Ε

ex 2904 Παράγωγα σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα των 
υδρογονανθράκων, έστω και αλογονωμένα, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 2904 20 00

ΜΕ

2904 20 00 Παράγωγα μόνο νιτρωμένα ή μόνο νιτροδωμένα Ε

29

ex 2905 Αλκοόλες άκυκλες και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους, εκτός από το 
προϊόν της διάκρισης 2905 45 00 και από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 2905 43 00 και 2905 44

Ε
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2905 45 00 Γλυκερίνη ΜΕ

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

ΜΕ

ex 2907 Φαινόλες, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 2907 15 90 
και ex 2907 22 00· φαινόλες-αλκοόλες

ΜΕ

2907 15 90 Ναφθόλες και τα άλατά τους, εκτός από την 1-ναφθόλη Ε

ex 2907 22 00 Υδροκινόνη Ε

2908 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα των φαινολών ή των φαινολών-αλκοολών

ΜΕ

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

Ε

2910 Εποξείδια, εποξυαλκοόλες, εποξυφαινόλες και εποξυαιθέρες, 
με τριμελή δακτύλιο, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

ΜΕ

2911 00 00 Ακετάλες και ημιακετάλες, έστω και αν περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

ΜΕ

ex 2912 Αλδεΰδες, έστω και αν περιέχουν άλλες οξυγονούχες ομάδες· 
πολυμερή κυκλικά των αλδεϋδών· παραφορμαλδεΰδη, εκτός 
από το προϊόν της διάκρισης 2912 41 00

ΜΕ

2912 41 00 Βανιλίνη (4-υδροξυ-3-μεθοξυβενζαλδεΰδη) Ε

2913 00 00 Παράγωγα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα των προϊόντων της κλάσης 2912

ΜΕ

ex 2914 Κετόνες κ α ι  κινόνες, έστω και αν περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες, και τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 2914 11 00, 2914 21 00 και 
2914 22 00

ΜΕ

2914 11 00 Ακετόνη Ε

2914 21 00 Καμφορά Ε

2914 22 00 Κυκλοεξανόνη και μεθυλοκυκλοεξανόνες Ε

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι ανυδρίτες, 
τα αλογονίδια, υπεροξείδια και υπεροξέα τους· τα 
αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα 
παράγωγά τους

Ε
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ex 2916 Οξέα μονοκαρβοξυλικά  άκυκλα μη κορεσμένα κα ι  οξέα 
μονοκαρβοξυλικά κυκλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους, καθώς και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους, 
εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων ex 2916 11 00, 
2916 12 και 2916 14

ΜΕ

ex 2916 11 00 Ακρυλικό οξύ Ε

2916 12 Εστέρες του ακρυλικού οξέος Ε

2916 14 Εστέρες του μεθακρυλικού οξέος Ε

ex 2917 Οξέα πολυκαρβοξυλικά, οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και υπεροξέα τους, καθώς και τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους, 
εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 2917 11 00, 2917 12 
00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 και 2917 36 00

ΜΕ

2917 11 00 Οξαλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του Ε

2917 12 00 Αδιπικό οξύ και τα άλατά του Ε

2917 14 00 Μηλεϊνικός ανυδρίτης Ε

2917 32 00 Ορθοφθαλικά του διοκτυλίου Ε

2917 35 00 Φθαλικός ανυδρίτης Ε

2917 36 00 Τερεφθαλικό οξύ και τα άλατά του Ε

ex 2918 Οξέα καρβοξυλικά που περιέχουν συμπληρωματικές 
οξυγονούχες ομάδες και οι ανυδρίτες, τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια κ α ι  υπεροξέα τους· τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους, 
εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 2918 14 00, 
2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 και ex 2918 29 00

ΜΕ

2918 14 00 Κιτρικό οξύ Ε

2918 15 00 Άλατα και εστέρες του κιτρικού οξέος Ε

2918 21 00 Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του Ε

2918 22 00 ο-Ακετυλοσαλικυλικό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του Ε

ex 2918 29 00 Οξέα, σουλφοσαλικυλικά, υδροξυναφθοϊκά· τα άλατα και οι 
εστέρες τους

Ε

2919 Εστέρες φωσφορικοί κ α ι  τα άλατά τους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα γαλακτοφωσφορικά· τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους

ΜΕ

2920 Εστέρες των άλλων ανοργάνων οξέων των αμετάλλων (με 
εξαίρεση τους εστέρες των αλογονιδίων του υδρογόνου) και 
τα άλατά τους· τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, νιτρωμένα ή 

ΜΕ
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νιτροδωμένα παράγωγά τους

2921 Ενώσεις με αμινική ομάδα Ε

2922 Αμινοενώσεις με οξυγονούχες ομάδες Ε

2923 Άλατα και υδροξείδια του τεταρτοταγούς αμμωνίου· λεκιθίνες 
και άλλα φωσφοροαμινολιπίδια, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης

ΜΕ

ex 2924 Ενώσεις με καρβοξυαμιδική ομάδα· ενώσεις με αμιδική ομάδα 
του ανθρακικού οξέος, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 
2924 23 00

Ε

2924 23 00 2-Ακεταμιδοβενζοϊκό οξύ (N-ακετυλανθρανιλικό οξύ) και τα 
άλατά του

ΜΕ

2925 Ενώσεις με καρβοξυϊμιδική ομάδα (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και η ζαχαρίνη και τα άλατά της) ή με 
ιμινική ομάδα

ΜΕ

ex 2926 Ενώσεις με νιτριλική ομάδα, εκτός από το προϊόν της 
διάκρισης 2926 10 00

ΜΕ

2926 10 00 Ακρυλονιτρίλιο Ε

2927 00 00 Ενώσεις διαζωικές, αζωικές ή αζωξικές Ε

2928 00 90 Άλλα παράγωγα οργανικά της υδραζίνης ή της υδροξυλαμίνης ΜΕ

2929 10 Ισοκυανικά Ε

2929 90 00 Άλλες ενώσεις με άλλες αζωτούχες ομάδες ΜΕ

2930 20 00

2930 30 00

Ex 2930 90 99

Θειοκαρβαμικά κα ι  διθειοκαρβαμιδικά και μονο-, δι-, ή 
τετραθειούχα της θειουράμης· διθειοανθρακικά (ξανθικά)

ΜΕ

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

Ex 2930 90 99

Μεθειονίνη, καπταφόλ (ISO) και μεταμιδοφός (ISO), και 
άλλες οργανοθειικές ενώσεις εκτός από τα διθειοανθρακικά 
(ξανθικά)

Ε

2931 00 Άλλες ενώσεις οργανοανόργανες ΜΕ
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ex 2932 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) οξυγόνου, με 
εξαίρεση τα προϊόντα των διακρίσεων 2932 12 00, 2932 13 00 
και 2932 21 00

ΜΕ

2932 12 00 2-Φουραλδεΰδη (φουρφουράλη) Ε

2932 13 00 Αλκοόλη φουρφουρυλική κ α ι  αλκοόλη 
τετραϋδροφουρφουρυλική

Ε

2932 21 00 Κουμαρίνη, μεθυλοκουμαρίνες και αιθυλοκουμαρίνες Ε

ex 2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές μόνο με ετεροάτομο(-α) αζώτου, εκτός 
από το προϊόν της διάκρισης 2933 61 00

ΜΕ

2933 61 00 Μελαμίνη Ε

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και άλατά τους, καθορισμένης ή μη χημικής 
σύστασης· άλλες ετεροκυκλικές ενώσεις

ΜΕ

2935 00 90 Άλλες σουλφοναμίδες Ε

2938 Ετερογλυκοζίτες, φυσικοί ή αναπαραγμένοι με σύνθεση, τα 
άλατά τους, οι αιθέρες τους, οι εστέρες τους και  άλλα 
παράγωγα

ΜΕ

ex 2940 00 00 Ζάχαρα χημικώς καθαρά, με εξαίρεση τη ζαχαρόζη, τη 
λακτόζη, τη μαλτόζη, τη γλυκόζη, τη φρουκτόζη
(οπωροζάχαρο), τη ραμνόζη, τη ραφινόζη και τη μαννόζη· 
αιθέρες, ακετάλες και εστέρες ζαχάρων και τα άλατά τους, 
εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 2937, 2938 ή 2939

Ε

ex 2940 00 00 Ραμνόζη, ραφινόζη, μαννόζη ΜΕ

2941 20 30 Διυδροστρεπτομυκίνη, τα άλατα, οι εστέρες και οι υδρίτες της ΜΕ

2942 00 00 Άλλες οργανικές ενώσεις ΜΕ

3103 10 Υπερφωσφορικά Ε

3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο· άλλα 
λιπάσματα· προϊόντα του κεφαλαίου 31 που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα είτε σε συσκευασίες με 
μεικτό βάρος που δεν υπερβαίνει τα 10 kg

Ε

32

ex κεφάλαιο 
32

Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα· ταννίνες και τα παράγωγά 
τους· χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα επίχρισης 
κα ι  βερνίκια· μαστίχες (στόκοι)· μελάνια εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3204 και 3206 και από τα προϊόντα 
των διακρίσεων 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 
(δεψικά εκχυλίσματα ευκαλύπτου), ex 3201 90 90 (δεψικά 
εκχυλίσματα από καρπούς γαμβιρίου και μυροβαλάνου) και 
ex 3201 90 90 (άλλα δ ε ψ ι κ ά  εκχυλίσματα φυτικής 
προέλευσης)

ΜΕ
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3204 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης· παρασκευάσματα που αναφέρονται στη 
σημείωση 3 του κεφαλαίου 32, με βάση συνθετικές οργανικές 
χρωστικές ύλες· προϊόντα συνθετικά οργανικά των τύπων 
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του 
φθορισμού ή ως φωτοφόρα, έστω και καθορισμένης χημικής 
σύστασης

Ε

3206 Άλλες χρωστικές ύλες· παρασκευάσματα που αναφέρονται 
στη σημείωση 3 του κεφαλαίου 32, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 3203, 3204 ή 3205· προϊόντα ανόργανα των τύπων 
εκείνων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα, με καθορισμένη 
ή μη χημική σύσταση

Ε

33

Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή· προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευασμένα κ α ι  καλλυντικά 
παρασκευάσματα

ΜΕ

34

Κεφάλαιο 34 Σαπούνια, οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο (αλισίβες), παρασκευάσματα 
λιπαντικά, κεριά τεχνητά, κεριά παρασκευασμένα, προϊόντα 
συντήρησης, κεριά κ α ι  παρόμοια ε ί δ η ,  πάστες για 
προπλάσματα, «κεριά για την οδοντοτεχνική» και συνθέσεις 
για την οδοντοτεχνική με βάση το γύψο

ΜΕ

3501 Καζεΐνες, καζεϊνικά άλατα και άλλα παράγωγα καζεϊνών· 
κόλλες καζεΐνης

Ε

3502 90 90 Αλβουμινικά άλατα και άλλα παράγωγα των αλβουμινών ΜΕ

3503 00 Ζελατίνες (στις οποίες περιλαμβάνονται και εκείνες που 
παρουσιάζονται σε φύλλα με σχήμα τετράγωνο ή ορθογώνιο, 
έστω κ α ι  αν είναι κατεργασμένα επιφανειακά ή 
χρωματισμένα) και τα παράγωγά τους· ψαρόκολλα· άλλες 
κόλλες ζωικής προέλευσης, με εξαίρεση τις κόλλες καζεΐνης 
της κλάσης 3501

ΜΕ

3504 00 00 Πεπτόνες και τα παράγωγά τους· άλλες πρωτεϊνικές ύλες και 
τα παράγωγά τους, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· σκόνη δέρματος, κατεργασμένη ή μη 
με χρώμιο

ΜΕ

3505 10 50 Άμυλα κάθε είδους εστεροποιημένα και αιθεροποιημένα ΜΕ

3506 Κόλλες και άλλα παρασκευασμένα συγκολλητικά, που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού· προϊόντα κάθε 
είδους για να χρησιμοποιηθούν ως κόλλες ή ως συγκολλητικά, 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση ως κόλλες ή 
συγκολλητικά, καθαρού βάρους που δεν υπερβαίνει το 1 kg

ΜΕ

35
3507 Ένζυμα· ένζυμα παρασκευασμένα, που δεν κατονομάζονται 

ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Ε

36
Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και εκρηκτικές ύλες· είδη πυροτεχνίας· σπίρτα· 

πυροφορικά κράματα· εύφλεκτες ύλες
ΜΕ
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37 Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή κινηματογραφικά προϊόντα ΜΕ

ex κεφάλαιο 
38

Διάφορα χημικά προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα των 
κλάσεων 3802 και 3817 00, των διακρίσεων 3823 12 00 και 
3823 70 00, και της κλάσης 3825 και εκτός από τα προϊόντα 
των διακρίσεων 3809 10 και 3824 60

ΜΕ

3802 Άνθρακες ενεργοποιημένοι· φυσικές ορυκτές ύλες 
ενεργοποιημένες· άνθρακες ζωικής προέλευσης, στους 
οποίους περιλαμβάνεται κ α ι  ο εξασθενισμένος ζωικός 
άνθρακας

Ε

3817 00 Αλκυλοβενζόλια σε μείγματα και αλκυλοναφθαλένια σε 
μείγματα, άλλα από εκείνα των κλάσεων 2707 ή 2902

Ε

3823 12 00 Ελαϊκό οξύ Ε

3823 70 00 Βιομηχανικές λιπαρές αλκοόλες Ε

38

3825 Προϊόντα που είναι υπολείμματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών και δεν κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού· αστικά απορρίμματα· λυματολάσπη· άλλα 
απορρίμματα που αναφέρονται στη σημείωση 6 του 
κεφαλαίου 38

Ε

ex κεφάλαιο 
39

Πλαστικές ύλες και είδη από τις ύλες αυτές, εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 3901, 3902, 3903 και 3904, των 
διακρίσεων 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 και 3907 99, των 
κλάσεων 3908 και 3920 και των διακρίσεων 3921 90 19, ex 
3921 90 10 και 3923 21 00

ΜΕ

3901 Πολυμερή του αιθυλενίου, σε πρωτογενείς μορφές Ε

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
πρωτογενείς μορφές

Ε

3903 Πολυμερή του στυρολίου, σε πρωτογενείς μορφές Ε

3904 Πολυμερή του χλωριούχου βινυλίου ή άλλων αλογονωμένων 
ολεφινών, σε πρωτογενείς μορφές

Ε

3906 10 00 Πολυ(μεθακρυλικό μεθύλιο) Ε

3907 10 00 Πολυακετάλες Ε

3907 60 Πολυ(τερεφθαλικό αιθυλένιο) Ε

3907 99 Άλλοι μη κορεσμένοι πολυεστέρες Ε

3908 Πολυαμίδια σε αρχικές μορφές Ε

Τ-7α 39

3920 Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένες ούτε με 
απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένες με άλλες 
πλαστικές ύλες, χωρίς υπόθεμα

Ε
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3921 90 19

ex 3921 90 10

Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, εκτός 
από τα κυψελωτά προϊόντα, από πολυεστέρες, εκτός από 
φύλλα και πλάκες κυματοειδείς

Ε

3923 21 00 Σάκοι, σακούλες και τσάντες (συμπεριλαμβάνονται και τα 
χωνιά) από πολυμερή του αιθυλενίου

Ε

ex κεφάλαιο 
40

Καουτσούκ και είδη από καουτσούκ, εκτός από τα προϊόντα 
της κλάσης 4010

ΜΕ

Τ-7β 40
4010 Ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης, από καουτσούκ 

βουλκανισμένο
Ε

ex 4104 Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα βοοειδών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, 
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι 
αλλιώς παρασκευασμένα, εκτός από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 4104 41 19 και 4104 49 19

Ε

ex 4106 31 00

4106 32 00

Δέρματα δεψασμένα ή μη κατεργασμένα χοιροειδών, 
αποτριχωμένα, σε κατάσταση υγρή (συμπεριλαμβανομένου 
και του wet-blue), σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα, ή σε ξερή κατάσταση (μη κατεργασμένα), 
έστω και σχισμένα κατά μήκος, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα

ΜΕ

4107 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, βοοειδών (στα 
οποία περιλαμβάνονται και των βουβαλιών) ή μονόπλων, 
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 4114

Ε

4112 00 00 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, προβατοειδών, 
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 4114

Ε

ex 4113 Δέρματα παρασκευασμένα μετά τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και δέρματα περγαμηνοειδή, άλλων ζώων, 
αποτριχωμένα, έστω και σχισμένα κατά μήκος, άλλα από 
εκείνα της κλάσης 4114, εκτός από τα προϊόντα της διάκρισης 
4113 10 00

ΜΕ

4113 10 00 Αιγοειδών Ε

4114 Δέρματα κατεργασμένα με λάδι (στα οποία περιλαμβάνεται 
κ α ι  το συνδυασμένο δέρμα αγριοκάτσικου)· δέρματα 
βερνικωμένα (λουστρίνια) ή επιστρωμένα· δέρματα 
επιμεταλλωμένα

Ε

Τ-8α 41
4115 10 00 Δέρμα ανασχηματισμένο, με βάση το δέρμα ή τις ίνες του 

δέρματος, σε πλάκες, φύλλα ή ταινίες, έστω και περιτυλιγμένα
Ε

Τ-8β 42

ex κεφάλαιο 
42

Τεχνουργήματα από δέρμα· είδη σελοποιίας κ α ι  λοιπού 
εξοπλισμού για όλα τα ζώα· είδη ταξιδίου, σακίδια χεριού και 
παρόμοια· τεχνουργήματα από έντερα ζώων [με εξαίρεση τις 

ΜΕ



EL 71 EL

μεταξότριχες αλιείας (μεσσηνέζες)], εκτός από τα προϊόντα 
των κλάσεων 4202 και 4203

4202 Μπαούλα, βαλίτσες κ α ι  βαλιτσάκια, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα βαλιτσάκια για είδη καλλωπισμού και 
τα βαλιτσάκια για έγγραφα, οι χαρτοφύλακες γενικά, θήκες για 
ματογυάλια, θήκες για κυάλια, για φωτογραφικές και 
κινηματογραφικές μηχανές, για μουσικά όργανα ή όπλα και 
παρόμοια· σάκοι ταξιδιού, μονωτικοί σάκοι για προϊόντα 
διατροφής και ποτά, θήκες για είδη καλλωπισμού, σάκοι 
ράχης, σακίδια χεριού, σάκοι για ψώνια, πορτοφόλια για 
χαρτονομίσματα και κέρματα, θήκες για επισκεπτήρια, 
τσιγαροθήκες, καπνοσακούλες, θήκες εργαλείων, σάκοι για 
είδη αθλητισμού, κουτιά για φιαλίδια ή κοσμήματα, κουτιά 
πούδρας, θήκες για τιμαλφή και παρόμοια, από δέρμα φυσικό 
ή ανασχηματισμένο, από φύλλα πλαστικών υλών, από 
υφαντικές ύλες, από βουλκανισμένη κυτταρίνη ή από χαρτόνι, 
ή καλυμμένα, εξ ολοκλήρου ή κατά μεγαλύτερο μέρος, από 
αυτές τις ίδιες ύλες ή από χαρτί

Ε

4203 Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από δέρμα φυσικό ή 
ανασχηματισμένο

Ε

43 Κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και γουναρικά· τεχνητά γουνοδέρματα ΜΕ

ex κεφάλαιο 
44

Ξυλεία και  είδη από ξύλο, εκτός από τα προϊόντα των 
κλάσεων 4410, 4411, 4412, των διακρίσεων 4418 10, 
4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 και 
4420 90 91· ξυλάνθρακας

ΜΕ

4410 Πλάκες-διαφράγματα από μικρά τεμάχια, πετάσματα με την 
ονομασία "oriented strand board" (OSB) και παρόμοιες 
πλάκες-διαφράγματα (π.χ. πετάσματα επονομαζόμενα 
"waferboard"), από ξύλο ή άλλες ξυλώδεις ύλες, έστω και 
συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλες οργανικές συνδετικές 
ύλες

Ε

4411 Πλάκες-διαφράγματα από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες, 
έστω και  συσσωματωμένες με ρητίνες ή άλλα οργανικά 
συνδετικά

Ε

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), 
ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε 
απανωτά φύλλα

Ε

4418 10 Παράθυρα, πορτοπαράθυρα και τα πλαίσια και τα περβάζια 
τους

Ε

4418 20 10 Πόρτες και τα πλαίσια, περβάζια και κατώφλια τους, από 
τροπική ξυλεία όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική 
σημείωση 3 του κεφαλαίου 44

Ε

4418 71 00 Συναρμολογημένες πλάκες για την επικάλυψη πατωμάτων, για 
μωσαϊκά πατώματα, από ξύλο

Ε

Τ-9α 44

4420 10 11 Αγαλματάκια και άλλα είδη στολισμού, από τροπική ξυλεία Ε
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4420 90 10

4420 90 91

όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 3 του 
κεφαλαίου 44· ξυλεία με ενσωματωμένες ψηφίδες και ξυλεία 
με κολλημένα διακοσμητικά στοιχεία· μικρά κιβώτια, θήκες 
για τιμαλφή και θήκες για κοσμήματα ή χρυσαφικά, και 
παρόμοια τεχνουργήματα, από ξύλο, και είδη επιπλώσεως, από 
ξύλο, που δεν υπάγονται στο κεφάλαιο 94, από τροπική ξυλεία 
όπως αναφέρεται στη συμπληρωματική σημείωση 3 του 
κεφαλαίου 44

ex κεφάλαιο 
45

Φελλός και είδη από φελλό, εκτός από τα προϊόντα της 
κλάσης 4503

ΜΕ

45 4503 Είδη από φυσικό φελλό Ε

Τ-9β 46 Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα σπαρτοπλεκτικής και καλαθοποιίας Ε

50 Κεφάλαιο 50 Μετάξι Ε

51

ex κεφάλαιο 
51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής ποιότητας ή χονδροειδείς, εκτός από 
τα προϊόντα της κλάσης 5105· νήματα και υφάσματα από 
χοντρότριχες

Ε

52 Κεφάλαιο 52 Βαμβάκι Ε

53
Κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· νήματα από χαρτί και 

υφάσματα από νήματα από χαρτί
Ε

54
Κεφάλαιο 54 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες, συνεχείς· συνεχείς λουρίδες και 

παρόμοιες μορφές, από συνθετικές ή τεχνητές υφαντικές ύλες
Ε

55 Κεφάλαιο 55 Συνθετικές ή τεχνητές ίνες μη συνεχείς Ε

56
Κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και υφάσματα μη υφασμένα· νήματα ειδικά· 

σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά· είδη σχοινοποιίας
Ε

57 Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες επενδύσεις δαπέδου από υφαντικές ύλες Ε

58
Κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά· υφαντικές φουντωτές επιφάνειες· δαντέλες· 

είδη επίστρωσης· είδη ταινιοπλεκτικής· κεντήματα
Ε

59

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

Ε

Τ-11α 60 Κεφάλαιο 60 Πλεκτά υφάσματα ή υφάσματα κροσέ Ε

61 Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, πλεκτά Ε

62
Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και συμπληρώματα του ενδύματος, άλλα από τα 

πλεκτά
Ε

Τ-11β 63
Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα υφαντουργικά είδη· συνδυασμοί· μεταχειρισμένα 

ενδύματα και άλλα μεταχειρισμένα είδη και ράκη
Ε

Τ-12α 64 Κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα είδη· μέρη των ειδών αυτών Ε
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65 Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών ΜΕ

66
Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή και τον ήλιο, ράβδοι (μπαστούνια), 

ράβδοι-καθίσματα, μαστίγια κάθε είδους και τα μέρη τους
Ε

Τ-12β 67

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

ΜΕ

68
Κεφάλαιο 68 Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 

μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες
ΜΕ

69 Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής Ε

Τ-13 70 Κεφάλαιο 70 Γυαλί και τεχνουργήματα από γυαλί Ε

71

ex κεφάλαιο 
71

Μαργαριτάρια φυσικά ή από καλλιέργεια, πολύτιμες και 
ημιπολύτιμες πέτρες ή παρόμοια, πολύτιμα μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με πολύτιμα μέταλλα και τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές· απομιμήσεις κοσμημάτων· νομίσματα· εκτός από 
τα προϊόντα της κλάσης 7117

ΜΕ

Τ-14 7117 Απομιμήσεις κοσμημάτων Ε

72 7202 Σιδηροκράματα Ε

Τ-15α 73 Κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα ΜΕ

74 Κεφάλαιο 74 Χαλκός και τεχνουργήματα από χαλκό Ε

7505 12 00 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής, από κράματα νικελίου ΜΕ

7505 22 00 Σύρματα, από κράματα νικελίου ΜΕ

7506 20 00 Πλάκες, ταινίες και φύλλα, από κράματα νικελίου ΜΕ

75 7507 20 00 Εξαρτήματα σωληνώσεων από νικέλιο ΜΕ

76
ex κεφάλαιο 
76

Αργίλιο και τεχνουργήματα από αργίλιο, εκτός από τα 
προϊόντα της κλάσης 7601

Ε

78
ex κεφάλαιο 
78

Μόλυβδος και τεχνουργήματα από μόλυβδο, εκτός από τα 
προϊόντα της κλάσης 7801

Ε

79
ex κεφάλαιο 
79

Ψευδάργυρος και τεχνουργήματα από ψευδάργυρο, εκτός από 
τα προϊόντα των κλάσεων 7901 και 7903

Ε

81

ex κεφάλαιο 
81

Άλλα κοινά μέταλλα· κεραμομεταλλουργικές συνθέσεις· 
τεχνουργήματα από τις ύλες αυτές, εκτός από προϊόντα των 
διακρίσεων 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 
8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 
8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 
8112 92 και 8113 00 20

Ε

Τ-15β

82

Κεφάλαιο 82 Εργαλεία κ α ι  συλλογές εργαλείων, είδη μαχαιροποιίας, 
κουτάλια και πιρούνια, από κοινά μέταλλα· μέρη των ειδών 

Ε
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αυτών, από κοινά μέταλλα

83 Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα από κοινά μέταλλα Ε

ex κεφάλαιο 
84

Πυρηνικοί αντιδραστήρες, λέβητες, μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις, και μέρη αυτών των μηχανών ή 
συσκευών, εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 8401 10 00 
και 8407 21 10

ΜΕ

8401 10 00 Πυρηνικοί αντιδραστήρες Ε

84
8407 21 10 Κινητήρες εξωλέμβιου τύπου, με κυλινδρισμό που δεν 

υπερβαίνει τα 325 cm3
Ε

ex
κεφάλαιο 85

Μηχανές, συσκευές και υλικά ηλεκτρικά και τα μέρη τους· 
συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής του ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή αναπαραγωγής των εικόνων και του ήχου για την 
τηλεόραση και μέρη και εξαρτήματα των συσκευών αυτών, 
εκτός από τα προϊόντα των διακρίσεων 8516 50 00, 
8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, 
8519 81 11 έως 8519 81 45, 8519 81 85, 8519 89 11 έως 
8519 89 19, των κλάσεων 8521, 8525 και 8527, των 
διακρίσεων 8528 49, 8528 59 και 8528 69 έως 8528 72, της 
κλάσης 8529 και των διακρίσεων 8540 11 και 8540 12

ΜΕ

8516 50 00 Φούρνοι μικροκυμάτων Ε

8517 69 39 Συσκευές λήψης για τη ραδιοτηλεφωνία ή τη 
ραδιοτηλεγραφία, εκτός από τους φορητούς δέκτες για κλήση, 
συναγερμό ή τηλεειδοποίηση

Ε

8517 70 15

8517 70 19

Κεραίες και ανακλαστήρες κεραιών κάθε τύπου, εκτός από τις 
κεραίες για συσκευές ραδιοτηλεγραφίας ή ραδιοτηλεφωνίας· 
μέρη κατάλληλα για χρήση με τα είδη αυτά

Ε

8519 20

8519 30

Συσκευές που λειτουργούν με την εισαγωγή νομίσματος, 
τραπεζογραμματίου, τραπεζικής κάρτας, κέρματος ή με άλλο 
μέσο πληρωμής· συσκευές περιστροφής δίσκων (πικάπ)

Ε

8519 81 11 
έως 
8519 81 45

Συσκευές αναπαραγωγής ήχου (στις οποίες 
συμπεριλαμβάνονται τα κασετόφωνα), χωρίς ενσωματωμένη 
διάταξη εγγραφής ήχου

Ε

8519 81 85 Άλλα μαγνητόφωνα με ενσωματωμένη συσκευή 
αναπαραγωγής του ήχου, εκτός από τα κασετόφωνα

Ε

8519 89 11 
έως 
8519 89 19

Άλλες συσκευές αναπαραγωγής του ήχου, χωρίς 
ενσωματωμένη διάταξη εγγραφής του ήχου

Ε

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

Ε

Τ-16

85

8525 Συσκευές εκπομπής για τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, έστω 
και με ενσωματωμένη συσκευή λήψης ή συσκευή εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του ήχου· συσκευές λήψης εικόνων για την 

Ε
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τηλεόραση, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και 
βιντεοκάμερες

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

Ε

8528 49

8528 59

8528 69 έως

8528 72

Οθόνες απεικόνισης κ α ι  συσκευές προβολής, που δεν 
ενσωματώνουν δέκτες τηλεόρασης, εκτός από εκείνες του 
τύπου που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ή 
κυρίως με αυτόματη μηχανή επεξεργασίας πληροφοριών της 
κλάσης 8471· δέκτες τηλεόρασης με ενσωματωμένο ή μη 
ραδιοφωνικό δέκτη ή συσκευή εγγραφής ή αναπαραγωγής 
ήχου ή εικόνας

Ε

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

Ε

8540 11

8540 12 00

Σωληνωτές καθοδικές λυχνίες για δέκτες τηλεόρασης, στις 
οποίες περιλαμβάνονται και οι σωληνωτές λυχνίες για 
συσκευές προβολής εικόνων βίντεο, έγχρωμες ή ασπρόμαυρες 
ή άλλες μονόχρωμες

Ε

Τ-17α 86

Κεφάλαιο 86 Σιδηροδρομικές ή τροχιοδρομικές μηχανές, τροχαίο υλικό και 
μέρη αυτών· εξαρτήματα και τεμάχια στερέωσης 
σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών γραμμών και μέρη αυτών· 
κάθε είδους μηχανικός (συμπεριλαμβανομένου κ α ι  του 
ηλεκτρομηχανικού) εξοπλισμός σηματοδότησης για τις 
γραμμές συγκοινωνιών

ΜΕ

ex κεφάλαιο 
87

Οχήματα εκτός από το σιδηροδρομικό ή τροχιοδρομικό 
τροχαίο υλικό, και μέρη και εξαρτήματα αυτών, εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 
8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 και 8714

ΜΕ

8702 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων 
ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού

Ε

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα που είναι 
κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων (άλλα 
από εκείνα της κλάσης 8702), στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα οχήματα τύπου break και τα αγωνιστικά οχήματα

Ε

8704 Αυτοκίνητα οχήματα για τη μεταφορά εμπορευμάτων Ε

8705 Αυτοκίνητα οχήματα ειδικών χρήσεων, άλλα από εκείνα που 
είναι κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων ή 
εμπορευμάτων [π.χ. αυτοκίνητα-συνεργεία επισκευής 
οχημάτων, αυτοκίνητα φορτηγά-γερανοί, οχήματα 
πυροσβεστικά, φορτηγά-αναμεικτήρες σκυροδέματος 
(μπετονιέρες), αυτοκίνητα καθαρισμού δρόμων, αυτοκίνητα-
καταβρεχτήρες, αυτοκίνητα-εργαστήρια, αυτοκίνητα-
ακτινολογικά εργαστήρια]

Ε

Τ-17β 87

8706 00 Βάσεις (σασί) αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 έως 
8705, με τον κινητήρα τους

Ε
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8707 Αμαξώματα των αυτοκινήτων οχημάτων των κλάσεων 8701 
έως 8705, στα οποία περιλαμβάνονται και οι θάλαμοι 
οδήγησης

Ε

8708 Μέρη και εξαρτήματα των αυτοκινήτων οχημάτων των 
κλάσεων 8701 έως 8705

Ε

8709 Αυτοκίνητα οχήματα χωρίς διάταξη ανύψωσης, των τύπων 
που χρησιμοποιούνται σε εργοστάσια, αποθήκες, λιμάνια ή 
αεροδρόμια για τη μεταφορά εμπορευμάτων σε μικρές 
αποστάσεις· οχήματα, ελκυστήρες των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρομικούς σταθμούς· τα μέρη 
τους

Ε

8711 Μοτοσικλέτες (στις οποίες περιλαμβάνονται και τα 
μοτοποδήλατα) και ποδήλατα με βοηθητικό κινητήρα, με ή 
χωρίς πλάγιο κιβώτιο· πλάγια κιβώτια (καρότσες)

Ε

8712 00 Δίτροχα ποδήλατα και άλλα ποδήλατα (στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα τρίτροχα διανομής εμπορευμάτων), 
χωρίς κινητήρα

Ε

8714 Μέρη και εξαρτήματα των οχημάτων των κλάσεων 8711 έως 
8713

Ε

88 Κεφάλαιο 88 Αεροσκάφη, διαστημόπλοια και τα μέρη τους ΜΕ

89 Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και ποτάμια ναυσιπλοΐα ΜΕ

90

Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηματογραφίας, μέτρησης, ελέγχου ή ακρίβειας· όργανα και 
συσκευές ιατροχειρουργικής· τα μέρη και εξαρτήματά τους

Ε

91 Κεφάλαιο 91 Ωρολόγια και μέρη αυτών Ε

Τ-18 92 Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα· μέρη και εξαρτήματα των οργάνων αυτών ΜΕ

94

ex κεφάλαιο
94

Έπιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά· είδη κλινοστρωμνής και 
παρόμοια· συσκευές φωτισμού που δεν κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού· λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, 
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη· 
προκατασκευασμένα κτίρια, εκτός από τα προϊόντα της 
κλάσης 9405

ΜΕ

9405 Συσκευές φωτισμού (στις οποίες περιλαμβάνονται και  οι 
προβολείς) και τα μέρη τους, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· λάμπες-ρεκλάμες, φωτεινά σήματα, 
φωτεινές ενδεικτικές πινακίδες και παρόμοια είδη, που 
διαθέτουν μόνιμη πηγή φωτισμού, και τα μέρη τους που δεν 
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού

Ε

Τ-20

95

ex κεφάλαιο 
95

Παιχνίδια για παιδιά κα ι  ενήλικες, είδη διασκέδασης ή 
αθλητισμού· τα μέρη και εξαρτήματά τους, εκτός από τα 
προϊόντα των διακρίσεων 9503 00 35 έως 9503 00 99

ΜΕ
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9503 00 35 
έως 
9503 00 99

Άλλα παιχνίδια για παιδιά· μικροκατασκευές και παρόμοια 
είδη για διασκέδαση, με κίνηση ή όχι· παιχνίδια-αινίγματα 
(puzzles) κάθε είδους

Ε

96 Κεφάλαιο 96 Εμπορεύματα και προϊόντα διάφορα ΜΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 8

1. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται όταν το ποσοστό μεριδίου που αναφέρεται στο 
άρθρο 8 παράγραφος 1 υπερβαίνει το 17,5 %. 

2. Οι διατάξεις του άρθρου 8 εφαρμόζονται για κάθε ένα από τα τμήματα 11 α) και 11 β) του 
ΣΓΠ, όταν το ποσοστό μεριδίου που αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 1 υπερβαίνει το 
14,5 %.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Λεπτομέρειες για την εφαρμογή του κεφαλαίου III

1. Για τους σκοπούς του κεφαλαίου III, ως ευάλωτη χώρα νοείται η χώρα:

α) της οποίας, με βάση την αξία, τα επτά μεγαλύτερα τμήματα του ΣΓΠ των εισαγωγών 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν προϊόντα τα οποία παρατίθενται στο 
παράρτημα IX αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το όριο του 75 % σε αξία επί του 
συνόλου των εισαγωγών προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα IX, τις οποίες 
πραγματοποίησε κατά μέσο όρο, κατά τα τρία τελευταία έτη·

και

β) της οποίας οι εισαγωγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IX αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το όριο του 2 % σε αξία επί του συνόλου 
των εισαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϊόντων που παρατίθενται στο παράρτημα 
IX καταγόμενων από χώρες του παραρτήματος II, κατά μέσο όρο, κατά τα τρία 
τελευταία έτη.

2. Για τους σκοπούς του άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α), τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της παραγράφου 1 είναι τα διαθέσιμα κατά την 1η 
Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του έτους της αίτησης που αναφέρεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1.

3. Για τους σκοπούς του άρθρου 11, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή της 
παραγράφου 1 είναι τα διαθέσιμα κατά την 1η Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται του 
έτους λήψης της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 11 παράγραφος 2.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

Συμβάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 

ΜΕΡΟΣ A

Κύριες συμβάσεις ΟΗΕ/ΔΓΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των εργαζομένων

1. Σύμβαση για την πρόληψη και καταπολέμηση του εγκλήματος της 
γενοκτονίας (1948)

2. Διεθνής σύμβαση για την  κατάργηση πάσης μορφής φυλετικών 
διακρίσεων (1965)

3. Διεθνές σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (1966)

4. Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά 
δικαιώματα (1966)

5. Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των 
γυναικών (1979)

6. Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (1984)

7. Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989)

8. Σύμβαση περί της αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας, αριθ. 29 
(1930)

9. Σύμβαση περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας 
συνδικαλιστικού δικαιώματος, αριθ. 87 (1948)

10. Σύμβαση περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και 
συλλογικής διαπραγματεύσεως, αριθ. 98 (1949)

11. Σύμβαση περί ίσης αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων 
δι' εργασίαν ίσης αξίας, αριθ. 100 (1951)

12. Σύμβαση για την κατάργηση της αναγκαστικής εργασίας, αριθ. 105 
(1957)

13. Σύμβαση για τη διάκριση στην  απασχόληση και στο επάγγελμα, 
αριθ. 111 (1958)

14. Σύμβαση περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την 
απασχόλησιν, αριθ. 138 (1973)

15. Σύμβαση για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των 
παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, αριθ. 182 
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(1999)

ΜΕΡΟΣ Β

Συμβάσεις σχετικές με τις αρχές για το περιβάλλον και τη χρηστή διακυβέρνηση

16. Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας 
που απειλούνται με εξαφάνιση (1973)

17. Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που καταστρέφουν τη 
στιβάδα του όζοντος (1987)

18. Σύμβαση της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων 
επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους (1989)

19. Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (1992)

20. Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές
(1992)

21. Πρωτόκολλο της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια (2000)

22. Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους έμμονους οργανικούς ρύπους 
(2001)

23. Πρωτόκολλο του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών 
για τις κλιματικές μεταβολές (1998)

24. Ενιαία σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά (1961)

25. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις ψυχοτρόπους ουσίες (1971)

26. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης διακίνησης 
ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχοτρόπων ουσιών (1988)

27. Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της διαφθοράς (2004)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

Κατάλογος προϊόντων που περιλαμβάνονται στο ειδικό καθεστώς κινήτρων για την
αειφόρο ανάπτυξη και τη χρηστή διακυβέρνηση που αναφέρεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 2 στοιχείο β) 

Παρά τους κανόνες για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, η περιγραφή των προϊόντων 
πρέπει να θεωρείται ενδεικτική, δεδομένου ότι οι δασμολογικές προτιμήσεις καθορίζονται από τους 
κωδικούς ΣΟ. Όταν αναφέρονται κωδικοί «ex» ΣΟ, οι δασμολογικές προτιμήσεις καθορίζονται από 
κοινού από τον κωδικό ΣΟ και από την περιγραφή.

Η υπαγωγή των προϊόντων ενός κωδικού ΣΟ με αστερίσκο στα καθεστώτα υπόκειται στους όρους που 
καθορίζονται στις σχετικές κοινοτικές διατάξεις.

Στη στήλη «Τμήμα» παρατίθενται τα τμήματα του ΣΓΠ [άρθρο 2 στοιχείο ζ)]

Στη στήλη «Κεφάλαιο» παρατίθενται τα κεφάλαιο ΣΟ τα οποία καλύπτονται από ένα τμήμα του ΣΓΠ 
[άρθρο 2 στοιχείο η)]

Για λόγους απλούστευσης, τα προϊόντα κατατάσσονται σε ομάδες. Αυτές οι ομάδες μπορεί να 
περιλαμβάνουν προϊόντα για τα οποία ισχύει προσωρινή ή πλήρης αναστολή των δασμών του κοινού 
δασμολογίου.

Τμήμα Κεφάλαιο Κωδικός ΣΟ Περιγραφή

0101 10 90 Γαϊδούρια, ζωντανά, 
αναπαραγωγής καθαρής 
φυλής, και άλλα

0101 90 19 Άλογα, ζωντανά, εκτός 
από τα αναπαραγωγής 
καθαρής φυλής, εκτός 
από εκείνα που 
προορίζονται για σφαγή

0101 90 30 Γαϊδούρια, ζωντανά, 
εκτός από τα 
αναπαραγωγής καθαρής 
φυλής

0101 90 90 Μουλάρια, ζωντανά

0104 20 10 * Α ι γ ο ε ι δ ή ,  ζωντανά, 
αναπαραγωγής καθαρής 
φυλής

0106 19 10 Κουνέλια κατοικίδια, 
ζωντανά

Τ-1α

01 0106 39 10 Περιστέρια, ζωντανά
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0205 00 Κρέατα αλόγων, 
γαϊδουριών και 
μουλαριών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα

0206 80 91 Παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, αλόγων, 
γαϊδουριών ή 
μουλαριών, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη, εκτός από εκείνα 
που προορίζονται για 
την παρασκευή 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

0206 90 91 Παραπροϊόντα σφαγίων 
βρώσιμα, αλόγων, 
γαϊδουριών ή 
μουλαριών, 
κατεψυγμένα, εκτός από 
εκείνα που προορίζονται 
για την παρασκευή 
φαρμακευτικών 
προϊόντων

0207 14 91 Συκώτια, κατεψυγμένα, 
από πουλερικά του 
είδους Gallus 
domesticus

0207 27 91 Συκώτια, κατεψυγμένα, 
από γαλοπούλες

0207 36 89 Συκώτια, κατεψυγμένα, 
από πάπιες, χήνες ή 
φραγκόκοτες, εκτός από 
τα λιπαρά συκώτια από 
πάπιες ή χήνες

ex 0208 Άλλα κρέατα και 
βρώσιμα παραπροϊόντα 
σφαγίων, νωπά, 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα, 
εκτός των προϊόντων της 
διάκρισης 0208 90 55 

0210 99 10 Κρέατα αλόγων, 
αλατισμένα, σε άλμη ή 
αποξηραμένα

02

0210 99 59 Παραπροϊόντα σφαγίων 
βοοειδών, αλατισμένα, 
σε άλμη, αποξηραμένα ή 
καπνιστά, εκτός από 
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τους στύλους 
διαφράγματος και το 
διάφραγμα

0210 99 60 Παραπροϊόντα σφαγίων 
προβατοειδών και 
αιγοειδών, αλατισμένα, 
σε άλμη, αποξηραμένα ή 
καπνιστά

0210 99 80 Παραπροϊόντα σφαγίων, 
αλατισμένα, σε άλμη, 
αποξηραμένα ή 
καπνιστά, εκτός από τα 
συκώτια πουλερικών, 
εκτός από εκείνα των 
κατοικίδιων χοιροειδών, 
των βοοειδών, των 
προβατοειδών κ α ι  των 
αιγοειδών

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

Γιαούρτια, 
αρωματισμένα ή με 
προσθήκη φρούτων, 
καρπών ή κακάου

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Βουτυρόγαλα, πηγμένο 
γάλα κ α ι  πηγμένη 
κρέμα, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέμες που 
έχουν υποστεί ζύμωση ή 
έχουν καταστεί όξινα, 
αρωματισμένα ή με 
προσθήκη φρούτων, 
καρπών ή κακάου

0405 20 10

0405 20 30

Γαλακτοκομικές λιπαρές 
ύλες για επάλειψη, με 
κατά βάρος 
περιεκτικότητα σε 
λιπαρές ουσίες 
τουλάχιστον 39 % αλλά 
το πολύ 75 %

04

0407 00 90 Αυγά πτηνών με το 
τσόφλι τους, νωπά, 
διατηρημένα ή 
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μαγειρεμένα, εκτός από 
τα αυγά πουλερικών

0409 00 00 Μέλι φυσικό

0410 00 00 Βρώσιμα προϊόντα 
ζωικής προέλευσης που 
δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού

05

0511 99 39 Σπόγγοι φυσικοί ζωικής 
προέλευσης, εκτός από 
τους ακατέργαστους

Τ-1β 03

Κεφάλαιο 328 Ψάρια και 
μαλακόστρακα, μαλάκια 
κ α ι  άλλα ασπόνδυλα 
υδρόβια 

Τ-2α 06

Κεφάλαιο 6 Δέντρα ζωντανά και 
άλλα φυτά· βολβοί, ρίζες 
και παρόμοια είδη· άνθη 
κ α ι  διακοσμητικά 
φυλλώματα 

0701 Πατάτες, νωπές ή 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη

0703 10 Κρεμμύδια και 
ασκαλώνια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0703 90 00 Πράσα και άλλα 
παρόμοια λαχανικά, 
νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη

0704 Κράμβες, κουνουπίδια, 
κράμβες σγουρές, 
γογγυλοκράμβες και 
παρόμοια βρώσιμα 
προϊόντα του γένους 
Brassica, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

Τ-2β 07

0705 Μαρούλια (Lactuca 
sativa) και ραδίκια 
(Cichorium spp.), νωπά 
ή διατηρημένα με απλή 

                                               
28 Για τα προϊόντα της διάκρισης 0306 13, ο δασμός ανέρχεται σε 3,6 %.
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ψύξη

0706 Καρότα, γογγύλια, 
κοκκινογούλια για 
σαλάτα, λαγόχορτο 
(σκουλί), ραπανοσέλινα, 
ραπάνια και παρόμοιες 
βρώσιμες ρίζες, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

ex 0707 00 05 Αγγούρια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη, από 16 Μαΐου έως 
31 Οκτωβρίου

0708 Λαχανικά λοβοφόρα, με 
ή χωρίς λοβό, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0709 20 00 Σπαράγγια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0709 30 00 Μελιτζάνες, νωπές ή 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη

0709 40 00 Σέλινο εκτός από το 
ραπανοσέλινο, νωπό ή 
διατηρημένο με απλή 
ψύξη

0709 51 00

ex 0709 59

Μανιτάρια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη, εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 
0709 59 50

0709 60 10 Γλυκοπιπεριές, νωπές ή 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη

0709 60 99 Καρποί του γένους 
Capsicum ή του γένους 
Pimenta, νωποί ή 
διατηρημένοι με απλή 
ψύξη, με εξαίρεση τις 
γλυκοπιπεριές, εκτός 
από εκείνους που 
προορίζονται για την 
παρασκευή καψισίνης ή 
ελαιορρητινωδών 
χρωμάτων από 
Capsicum, καθώς και 
για τη βιομηχανική 
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παρασκευή αιθέριων 
ελαίων ή ρητινοειδών

0709 70 00 Σπανάκια, τετραγόνες 
(σπανάκια Νέας 
Ζηλανδίας) και 
χρυσολάχανα (σπανάκια 
γίγαντες), νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0709 90 10 Σαλατικά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη, εκτός από τα 
μαρούλια (Lactuca 
sativa) και τα ραδίκια 
(Cichorium spp.)

0709 90 20 Αγκιναροειδή και 
αγριοαγκινάρες, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0709 90 31* Ελιές, νωπές ή 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη, που προορίζονται 
για χρήσεις διαφορετικές 
από την παραγωγή 
λαδιού

0709 90 40 Κάπαρη, νωπή ή 
διατηρημένη με απλή 
ψύξη

0709 90 50 Μάραθο, νωπό ή 
διατηρημένο με απλή 
ψύξη

0709 90 70 Κολοκυθάκια, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

ex 0709 90 80 Αγκινάρες,  νωπές ή 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη, από 1η Ιουλίου 
έως 31 Οκτωβρίου

0709 90 90 Άλλα λαχανικά, νωπά ή 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη

0710 Λαχανικά (άψητα ή 
ψημένα στον ατμό ή 
βρασμένα στο νερό), 
κατεψυγμένα 
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ex 0711 Λαχανικά διατηρημένα 
προσωρινά (π.χ. με 
διοξείδιο του θείου ή σε 
άλμη, σε θειωμένο νερό 
ή σε άλλα διαλύματα 
που χρησιμεύουν για να 
εξασφαλιστεί 
προσωρινά η διατήρησή 
τους), αλλά ακατάλληλα 
για άμεση κατανάλωση 
στην κατάσταση που 
βρίσκονται, με εξαίρεση 
τα προϊόντα της 
διάκρισης 0711 20 90

ex 0712 Λαχανικά ξερά, 
ολόκληρα, κομμένα σε 
τεμάχια ή σε φέτες ή και 
τριμμένα ή σε σκόνη, 
αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα, με 
εξαίρεση τις ελιές και τα 
προϊόντα της διάκρισης 
0712 90 19

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς 
λοβό, έστω και 
ξεφλουδισμένα ή 
σπασμένα

0714 20 10 * Γλυκοπατάτες νωπές, 
ολόκληρες, για 
ανθρώπινη κατανάλωση

0714 20 90 Γλυκοπατάτες, νωπές, 
διατηρημένες με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένες ή 
αποξηραμένες, έστω και 
κομμένες σε τεμάχια ή 
συσσωματωμένες σε 
μορφή σβόλων, εκτός 
από τις νωπές και 
ολόκληρες και 
προοριζόμενες για 
ανθρώπινη κατανάλωση

0714 90 90 Κόνδυλοι ηλίανθου 
(ψευδοκολοκάσια) και 
παρόμοιες ρίζες και 
κόνδυλοι με υψηλή 
περιεκτικότητα σε 
άμυλο ή ινουλίνη, νωπά, 
διατηρημένα με απλή 
ψύξη, κατεψυγμένα ή 
αποξηραμένα, έστω και 
κομμένα σε τεμάχια ή 
συσσωματωμένα σε 
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μορφή σβόλων· 
εντεριώνη (ψίχα) του 
φοίνικα των Μολλούκων 
(αρτόδενδρου)

0802 11 90

0802 12 90

Αμύγδαλα, νωπά ή ξερά, 
έστω και χωρίς το 
κέλυφος, εκτός από τα 
πικρά

0802 21 00

0802 22 00

Φουντούκια ή 
λεπτοκάρυα (Corylus 
spp.), νωπά ή ξερά, έστω 
και χωρίς το κέλυφος

0802 31 00

0802 32 00

Καρύδια, νωπά ή ξερά, 
έστω και χωρίς το 
κέλυφος

0802 40 00 Κάστανα (Castanea 
spp.), νωπά ή ξερά, έστω 
και χωρίς το κέλυφος ή 
τη φλούδα τους

0802 50 00 Φιστίκια, νωπά ή ξερά, 
έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα 
τους

0802 60 00 Καρύδια Αυστραλίας 
(καρποί της μακαδαμίας 
της τριφύλλου), νωπά ή 
ξερά, έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα 
τους

0802 90 50 Καρποί 
γλυκοκουκουναριών, 
νωποί ή ξεροί, έστω και 
χωρίς το κέλυφος ή τη 
φλούδα τους

0802 90 85 Άλλοι καρποί με 
κέλυφος, νωποί ή ξεροί, 
έστω και χωρίς το 
κέλυφος ή τη φλούδα 
τους

0803 00 11 Μπανάνες του είδους 
των Αντιλλών, νωπές

08

0803 00 90 Μπανάνες, 
συμπεριλαμβανομένου 
του είδους των 
Αντιλλών, ξερές
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0804 10 00 Χουρμάδες, νωποί ή 
ξεροί

0804 20 10

0804 20 90

Σύκα, νωπά ή ξερά

0804 30 00 Ανανάδες, νωποί ή ξεροί

0804 40 00 Αβοκάντο, νωπά ή ξερά

ex 0805 20 Μανταρίνια 
(συμπεριλαμβανομένων 
των tangerines και 
satsumas), κλημεντίνες, 
wilkings και παρόμοια 
υβρίδια εσπεριδοειδών, 
νωπά ή ξερά, από 1η 
Μαρτίου έως 31 
Οκτωβρίου

0805 40 00 Γκρέιπφρουτ, 
συμπεριλαμβανομένων 
των pomelos, νωπά ή 
ξερά

0805 50 90 Γλυκολέμονα (Citrus 
aurantifolia, Citrus 
latifolia), νωπά ή ξερά

0805 90 00 Άλλα εσπεριδοειδή, 
νωπά ή ξερά

ex 0806 10 10 Επιτραπέζια σταφύλια, 
νωπά, από 1η 
Ιανουαρίου έως 20 
Ιουλίου και από 21 
Νοεμβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου, εκτός από 
τα σταφύλια της 
ποικιλίας Emperor (Vitis 
vinifera cv.), από 1η έως 
31 Δεκεμβρίου

0806 10 90 Άλλα σταφύλια, νωπά

ex 0806 20 Σταφύλια ξερά 
(σταφίδες), εκτός από τα 
προϊόντα της διάκρισης 
ex 0806 20 30, σε 
άμεσες συσκευασίες 
καθαρής χωρητικότητας 
μεγαλύτερης των 2 kg

0807 11 00 Πεπόνια 
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0807 19 00 (περιλαμβανομένων των 
καρπουζιών), νωπά

0808 10 10 Μήλα για μηλίτη, νωπά, 
που παρουσιάζονται 
χύμα, από 16 
Σεπτεμβρίου έως 15 
Δεκεμβρίου

0808 20 10 Αχλάδια για απίτη, 
νωπά, που 
παρουσιάζονται χύμα, 
από 1η Αυγούστου έως 
31 Δεκεμβρίου

ex 0808 20 50 Άλλα αχλάδια, νωπά, 
από 1η Μαΐου έως 30 
Ιουνίου

0808 20 90 Κυδώνια, νωπά

ex 0809 10 00 Βερίκοκα, νωπά, από 1η 
Ιανουαρίου έως 31 
Μαΐου και από 1η 
Αυγούστου έως 31 
Δεκεμβρίου

0809 20 05 Βύσσινα (Prunus 
cerasus), νωπά

ex 0809 20 95 Κεράσια, νωπά, από 1η 
Ιανουαρίου έως 20 
Μαΐου κ α ι  από 11 
Αυγούστου έως 31 
Δεκεμβρίου, εκτός από 
τα βύσσινα (Prunus 
cerasus)

ex 0809 30 Ροδάκινα, 
περιλαμβανομένων και 
των νεκταρινιών, νωπά, 
από 1η Ιανουαρίου έως 
10 Ιουνίου και από 1η 
Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου

ex 0809 40 05 Δαμάσκηνα, νωπά, από 
1η Ιανουαρίου έως 10 
Ιουνίου κ α ι  από 1η 
Οκτωβρίου έως 31 
Δεκεμβρίου

0809 40 90 Αγριοδαμάσκηνα, νωπά

ex 0810 10 00 Φράουλες, νωπές, από 
1η Ιανουαρίου έως 30 
Απριλίου κ α ι  από 1η 
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Αυγούστου έως 31 
Δεκεμβρίου

0810 20 Σμέουρα, μούρα ή 
βατόμουρα και μούρα-
σμέουρα, νωπά

0810 40 30 Καρποί του είδους 
Vaccinium myrtillus, 
νωποί

0810 40 50 Καρποί των ειδών 
Vaccinium macrocarpon 
κ α ι  Vaccinium 
corymbosum, νωποί

0810 40 90 Άλλοι καρποί του 
γένους Vaccinium, 
νωποί

0810 50 00 Ακτινίδια, νωπά

0810 60 00 Δούρια (δούριον το 
ζιβεθινόν), νωπά

0810 90 50

0810 90 60

0810 90 70

Φραγκοστάφυλλα κάθε 
είδους, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα 
μαύρα (cassis), νωπά

0810 90 95 Άλλοι καρποί και 
φρούτα, νωπά

0811 Φρούτα κ α ι  καρποί, 
άψητα ή ψημένα στον 
ατμό ή βρασμένα στο 
νερό, κατεψυγμένα, 
έστω και με προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

0812 Φρούτα κ α ι  καρποί, 
προσωρινά διατηρημένα 
(π.χ. με διοξείδιο του 
θείου ή σε άλμη, 
θειωμένο νερό ή σε 
άλλα διαλύματα που 
χρησιμεύουν για να 
εξασφαλιστεί 
προσωρινά η διατήρησή 
τους), αλλά ακατάλληλα 
για άμεση κατανάλωση 
στην κατάσταση που 
βρίσκονται
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0813 10 00 Βερίκοκα, αποξεραμένα

0813 20 00 Δαμάσκηνα

0813 30 00 Μήλα, αποξεραμένα

0813 40 10 Ροδάκινα, 
περιλαμβανομένων των 
νεκταρινιών, 
αποξεραμένα

0813 40 30 Αχλάδια, αποξεραμένα

0813 40 50 Καρποί παπάγιας, 
αποξεραμένοι

0813 40 95 Άλλοι καρποί και 
φρούτα, αποξεραμένα, 
εκτός από εκείνα των 
κλάσεων 0801 έως 0806

0813 50 12 Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών 
και φρούτων (εκτός από 
εκείνα των κλάσεων 
0801 έως 0806) από 
καρπούς παπάγιας, 
καρπούς οξυφοίνικα, 
μήλα ανακαρδιοειδών, 
λίτσι, καρπούς του 
jacquier, καρπούς της 
σαπότης, καρπούς της 
ροιάς (fruits de la 
passion), καράμβολες 
(καρπούς της αβερροΐας 
της καράμβολας) και 
πιταχάγιες, αλλά χωρίς 
δαμάσκηνα

0813 50 15 Άλλα μείγματα 
αποξεραμένων καρπών 
και φρούτων (εκτός από 
εκείνα των κλάσεων 
0801 έως 0806), που δεν 
περιέχουν δαμάσκηνα

0813 50 19 Μείγματα 
αποξεραμένων καρπών 
και φρούτων (εκτός από 
εκείνα των κλάσεων 
0801 έως 0806), που 
περιέχουν δαμάσκηνα

0813 50 31 Μείγματα αποτελούμενα 
αποκλειστικά από 
τροπικούς καρπούς με 
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κέλυφος των κλάσεων 
0801 και 0802

0813 50 39 Μείγματα αποτελούμενα 
αποκλειστικά από 
καρπούς με κέλυφος των 
κλάσεων 0801 και 0802, 
εκτός από τροπικούς 
καρπούς

0813 50 91 Άλλα μείγματα καρπών 
με κέλυφος και 
αποξεραμένων καρπών 
κ α ι  φρούτων του 
κεφαλαίου 8, χωρίς 
δαμάσκηνα ή σύκα

0813 50 99 Άλλα μείγματα καρπών 
με κέλυφος και 
αποξεραμένων καρπών 
κ α ι  φρούτων του 
κεφαλαίου 8

0814 00 00 Φλούδες εσπεριδοειδών 
ή πεπονιών 
(συμπεριλαμβανομένων 
των καρπουζιών), 
νωπές, κατεψυγμένες, 
αποξεραμένες ή 
προσωρινά 
διατηρημένες σε άλμη, 
σε θειωμένο νερό ή 
άλλα διαλύματα που 
χρησιμεύουν για να 
εξασφαλιστεί 
προσωρινά η διατήρησή 
τους

Τ-2γ 09
Κεφάλαιο 9 Καφές, τσάι, ματέ και 

μπαχαρικά

10

ex 1008 90 90 Κουινόα ή χηνοπόδιοΤ-2δ

11

1104 29 18 Σπόροι δημητριακών με 
μερική απόξεση του 
περικαρπίου, εκτός από 
κριθή, βρώμη, 
αραβόσιτο, ρύζι και 
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σιτάρι.

1105 Αλεύρι, σιμιγδάλι, 
σκόνη, νιφάδες, κόκκοι 
κ α ι  συσσωματωμένα 
προϊόντα με μορφή 
σβόλων (πελέτες) από 
πατάτες

1106 10 00 Αλεύρια, σιμιγδάλια και 
σκόνη από ξερά όσπρια 
της κλάσης 0713

1106 30 Αλεύρια, σιμιγδάλια και 
σκόνη από προϊόντα του 
κεφαλαίου 8

1108 20 00 Ινουλίνη

12

ex κεφάλαιο 
12

Σπέρματα και καρποί 
ελαιώδεις· διάφορα 
σπέρματα, σπόροι και 
καρποί, βιομηχανικά ή 
ιατρικά φυτά· άχυρα και 
χορτονομές, εκτός από 
τα προϊόντα των 
διακρίσεων 1212 91 και 
1212 99 20

13

Κεφάλαιο 13 Γομαλάκα· γόμες, 
ρητίνες και άλλοι χυμοί 
και εκχυλίσματα φυτικά

1501 00 90 Λίπη πουλερικών, εκτός 
από εκείνα της κλάσης 
0209 ή 1503

1502 00 90 Λίπη βοοειδών, 
προβατοειδών ή 
αιγοειδών, εκτός από 
εκείνα της κλάσης 1503 
κ α ι  από εκείνα που 
προορίζονται για 
βιομηχανικές χρήσεις 
διαφορετικές από την 
παρασκευή προϊόντων 
για την ανθρώπινη 
διατροφή

1503 00 19 Στεατίνη και 
ελαιοστεατίνη εκτός από 
εκείνη που προορίζεται 
για βιομηχανική χρήση

Τ-3 15

1503 00 90 Στεατίνη, λάδι με την 
ονομασία «saindoux», 
ελαιοστεατίνη, 
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ελαιομαργαρίνη και 
στεατέλαιο, που δεν 
έχουν 
γαλακτωματοποιηθεί 
ούτε αναμειχθεί ούτε 
αλλιώς παρασκευασθεί, 
εκτός από το στεατέλαιο 
που προορίζεται για 
βιομηχανικές χρήσεις 
άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων 
για την ανθρώπινη 
διατροφή

1504 Λίπη και λάδια και τα 
κλάσματά τους, ψαριών 
ή θηλαστικών, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς 
μετασχηματισμένα

1505 00 10 Εριολίπος ακατέργαστο

1507 Σογιέλαιο και τα 
κλάσματά του, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς 
μετασχηματισμένα

1508 Αραχιδέλαιο κ α ι  τα 
κλάσματά του, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς 
μετασχηματισμένα

1511 10 90 Φοινικέλαιο, 
ακατέργαστο, εκτός από 
εκείνο που προορίζεται 
για τεχνικές ή 
βιομηχανικές χρήσεις 
άλλες από την 
παρασκευή προϊόντων 
για την ανθρώπινη 
διατροφή

1511 90 Φοινικέλαιο και τα 
κλάσματά του, έστω και 
εξευγενισμένα, αλλά όχι 
χημικώς 
μετασχηματισμένα, 
εκτός από το 
ακατέργαστο λάδι

1512 Λάδια ηλιοτρόπιου, 
κνήκου ή βαμβακιού και 
τα κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά 
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όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

1513 Λάδια κοκοφοίνικα 
(λάδι κοπρά), 
λαχανοφοίνικα 
(φοινικοπυρηνέλαιο) ή 
babassu κ α ι  τα 
κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

1514 Λάδια αγριογογγύλης, 
αγριοκράμβης ή 
σιναπιού κ α ι  τα 
κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

1515 Άλλα λίπη κ α ι  λάδια 
φυτικά (στα οποία 
περιλαμβάνεται κ α ι  το 
λάδι jojoba) και τα 
κλάσματά τους, έστω 
και εξευγενισμένα, αλλά 
όχι χημικώς 
μετασχηματισμένα

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

1517 Μαργαρίνη· μείγματα ή 
παρασκευάσματα 
βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή 
από τα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του κεφαλαίου 
15, άλλα από τα λίπη και 
λάδια διατροφής και τα 
κ λ ά σ μ α τ ά  τους της 
κλάσης 1516
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1518 00 Λίπη και λάδια ζωικά ή 
φυτικά και τα κλάσματά 
τους, θερμικά 
επεξεργασμένα 
(βρασμένα ή ψημένα), 
οξειδωμένα, 
αφυδατωμένα, 
θειωμένα, εμφυσημένα, 
πολυμερισμένα με απλή 
θέρμανση ή αλλιώς 
χημικώς τροποποιημένα, 
με εξαίρεση εκείνα της 
κλάσης 1516· μείγματα 
ή παρασκευάσματα μη 
βρώσιμα από λίπη ή 
λάδια ζωικά ή φυτικά ή 
από τα κλάσματα 
διαφόρων λιπών ή 
λαδιών του κεφαλαίου 
15 που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού

1521 90 99 Κεριά από μέλισσες ή 
άλλα έντομα, έστω και 
εξευγενισμένα ή 
χρωματισμένα, εκτός 
από τα ακατέργαστα

1522 00 10 Λάδι δερμάτων

1522 00 91 Κατακάθια ή μούργες· 
πολτοί εξουδετέρωσης 
(soapstocks), εκτός από 
αυτούς που περιέχουν 
λάδι με τα 
χαρακτηριστικά του 
ελαιόλαδου

1601 00 10 Λουκάνικα και 
παρόμοια προϊόντα, από 
συκώτι, και 
παρασκευάσματα 
διατροφής με βάση το 
συκώτι

1602 20 10 Συκώτι χήνας ή πάπιας, 
παρασκευασμένο ή σε 
κονσέρβα

Τ-4α 16

1602 41 90 Χοιρομέρι (ζαμπόν) και 
τεμάχια αυτού, 
παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από 
χοιροειδή εκτός από τα 
κατοικίδια χοιροειδή
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1602 42 90 Ωμοπλάτες και τεμάχια 
αυτών, παρασκευασμένα 
ή σε κονσέρβα, από 
χοιροειδή εκτός από τα 
κατοικίδια χοιροειδή

1602 49 90 Άλλα προϊόντα κρέατος 
ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, 
συμπεριλαμβανομένων 
των μειγμάτων, 
παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από 
χοιροειδή εκτός από τα 
κατοικίδια χοιροειδή

1602 50 31,

1602 50 95

Άλλα προϊόντα κρέατος 
ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, 
παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, ψημένα, από 
βοοειδή, σε αεροστεγείς 
ή μη συσκευασίες

1602 90 31 Άλλα προϊόντα κρέατος 
ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, 
παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από 
θηράματα ή κουνέλια

1602 90 69

1602 90 72

1602 90 74

1602 90 76

1602 90 78

1602 90 99

Άλλα προϊόντα κρέατος 
ή παραπροϊόντων 
σφαγίων, 
παρασκευασμένα ή σε 
κονσέρβα, από 
προβατοειδή, αιγοειδή ή 
άλλα ζώα, που δεν 
περιέχουν άψητο κρέας 
ή παραπροϊόντα 
σφαγίων από βοοειδή 
ούτε κρέας ή 
παραπροϊόντα σφαγίων 
από κατοικίδια 
χοιροειδή

1603 00 10 Εκχυλίσματα και χυμοί 
κρέατος, ψαριών ή 
μαλακοστράκων, 
μαλακίων ή άλλων 
ασπόνδυλων υδροβίων, 
που παρουσιάζονται σε 
άμεσες συσκευασίες 
καθαρού περιεχομένου 
1 kg το πολύ
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1604 Παρασκευάσματα και 
κονσέρβες ψαριών· 
χαβιάρι κ α ι  τα 
υποκατάστατα αυτού 
που παρασκευάζονται 
από αυγά ψαριού

1605 Καρκινοειδή, μαλάκια 
κ α ι  άλλα υδρόβια 
ασπόνδυλα, 
παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα

1702 50 00 Φρουκτόζη χημικώς 
καθαρή

1702 90 10 Μαλτόζη χημικώς 
καθαρή

17

170429 Ζαχαρώδη προϊόντα 
χωρίς κακάο (στα οποία 
περιλαμβάνεται κ α ι  η 
λευκή σοκολάτα)

18
Κεφάλαιο 18 Κακάο και 

παρασκευάσματα αυτού

19

Κεφάλαιο 19 Παρασκευάσματα με 
βάση τα δημητριακά, τα 
αλεύρια, τα άμυλα· είδη 
ζαχαροπλαστικής 

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

21

ex κεφάλαιο 
21

Διάφορα 
παρασκευάσματα 
διατροφής, εκτός από τα 
προϊόντα των 
διακρίσεων 2106 10, 
2106 90 30, 2106 90 51, 
2106 90 55 και 
2106 90 59

Τ-4β

22

ex κεφάλαιο 
22

Ποτά, αλκοολούχα υγρά 
και ξίδι, εκτός από τα 
προϊόντα των 
διακρίσεων 2204 10 11 
έως 2204 30 10 και της 
διάκρισης 2208 40

                                               
29 Για τα προϊόντα της διάκρισης 1704 10 90, ο ειδικός δασμός περιορίζεται στο 16 % της δασμολογητέας αξίας.
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2302 50 00 Υπολείμματα και 
απορρίμματα παρόμοιου 
είδους, έστω και 
συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, 
προερχόμενα από την 
άλεση ή από άλλες 
κατεργασίες 
οσπριοειδών

2307 00 19 Άλλες οινολάσπες

2308 00 19 Άλλα υπολείμματα από 
το στύψιμο σταφυλιών 
(τσίπουρα)

2308 00 90 Άλλες φυτικές ύλες και 
φυτικά απορρίμματα, 
κατάλοιπα και 
υποπροϊόντα φυτικά, 
έστω και 
συσσωματωμένα με 
μορφή σβόλων, των 
τύπων που 
χρησιμοποιούνται για τη 
διατροφή των ζώων, που 
δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού

2309 10 90 Άλλες τροφές για 
σκύλους ή γάτες, 
συσκευασμένες για τη 
λιανική πώληση, εκτός 
από αυτές που περιέχουν 
άμυλο, γλυκόζη ή σιρόπι 
γλυκόζης, 
μαλτοδεξτρίνη ή σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης που 
υπάγονται στις 
δ ιακρίσεις  1702 30 50 
έως 1702 30 90, 
1702 40 90, 1702 90 50 
κ α ι  2106 90 55 ή 
γαλακτοκομικά 
προϊόντα

2309 90 10 Προϊόντα με την 
ονομασία «διαλυτά», 
από ψάρια ή θαλάσσια 
θηλαστικά, του είδους 
που χρησιμοποιείται για 
ζωοτροφές

23

2309 90 91 Πολτοί τεύτλων με 
προσθήκη μελάσας, του 
είδους που 
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χρησιμοποιείται για 
ζωοτροφές

2309 90 95

2309 90 99

Άλλα παρασκευάσματα 
του είδους που 
χρησιμοποιείται για 
ζωοτροφές, είτε 
περιέχουν είτε δεν 
περιέχουν χλωριούχο 
χολίνη σε ποσοστό 
τουλάχιστον 49 % κατά 
βάρος, σε οργανική ή 
ανόργανη βάση

Τ-4γ 24

Κεφάλαιο 24 Καπνά και 
βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού

2519 90 10 Οξείδιο του μαγνησίου, 
άλλο από το πυρωμένο 
φυσικό ανθρακικό 
μαγνήσιο (μαγνησίτη)

2522 Ασβέστης μη 
σβησμένος, ασβέστης 
σβησμένος και ασβέστης 
υδραυλικός, με εξαίρεση 
το οξείδιο και το 
υδροξείδιο του 
ασβεστίου της κλάσης 
2825

25

2523 Τσιμέντα Portland, 
τσιμέντα που περιέχουν 
αργίλιο, 
σκωριοτσιμέντο, 
υπερθειούχο τσιμέντο 
και  παρόμοια τσιμέντα 
υδραυλικά (στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
εκείνα που δεν είναι σε 
σκόνη, με την ονομασία 
«clinkers»), έστω και 
χρωματισμένα

Τ-5 27

Κεφάλαιο 27 Ορυκτά καύσιμα, 
ορυκτά λάδια και 
προϊόντα της απόσταξης 
αυτών· ασφαλτώδεις 
ύλες· κεριά ορυκτά

2801 Φθόριο, χλώριο, βρώμιο 
και ιώδιοΤ-6α 28

2802 00 00 Θείο εξαχνωμένο ή από 
κατακρήμνιση· θείο 
κολλοειδές
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ex 2804 Υδρογόνο, ευγενή αέρια 
κ α ι  άλλα στοιχεία μη 
μεταλλικά, με εξαίρεση 
τα προϊόντα της 
διάκρισης 2804 69 00

2806 Χλωριούχο υδρογόνο 
(υδροχλωρικό οξύ)· 
χλωριοθειικό οξύ

2807 00 Θειικό οξύ· ατμίζον 
θειικό οξύ

2808 00 00 Νιτρικό οξύ· νιτροθειικά 
οξέα

2809 Διφωσφορικό 
πεντοξείδιο· φωσφορικό 
οξύ· πολυφωσφορικά 
οξέα, καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης

2810 00 90 Οξείδια του βορίου, 
εκτός από το τριοξείδιο 
του διβορίου· βορικά 
οξέα

2811 Άλλα ανόργανα οξέα και 
άλλες ανόργανες 
ο ξ υ γ ο ν ο ύ χ ε ς  ενώσεις 
των μη μεταλλικών 
στοιχείων

2812 Αλογονούχα και 
οξυαλογονούχα των μη 
μεταλλικών στοιχείων

2813 Θειούχα των μη 
μεταλλικών στοιχείων· 
τριθειούχος φωσφόρος 
του εμπορίου

2814 Αμμωνία άνυδρη ή σε 
υδατικό διάλυμα

2815 Υδροξείδιο του νατρίου 
(καυστική σόδα)· 
υδροξείδιο του καλίου 
(καυστική ποτάσα)· 
υπεροξείδια του νατρίου 
ή του καλίου

2816 Υδροξείδιο και 
υπεροξείδιο του 
μαγνησίου· οξείδια, 
υδροξείδια και 
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υπεροξείδια του 
στροντίου ή του βαρίου

2817 00 00 Οξείδιο του 
ψευδαργύρου· 
υπεροξείδιο του 
ψευδαργύρου

2818 10 Τεχνητό κορούνδιο, 
χημικά καθορισμένο ή 
μη

2819 Οξείδια και  υδροξείδια 
του χρωμίου

2820 Οξείδια του μαγγανίου

2821 Οξείδια και  υδροξείδια 
του σιδήρου· χρωστικές 
γαίες που περιέχουν 
κατά βάρος 70 % ή 
περισσότερο ενωμένο 
σίδηρο, που 
υπολογίζεται σε Fe2O3

2822 00 00 Οξείδια και  υδροξείδια 
του κοβαλτίου· οξείδια 
του κοβαλτίου του 
εμπορίου

2823 00 00 Οξείδια του τιτανίου

2824 Οξείδια του μολύβδου· 
μίνιο και κοκκινοκίτρινο 
μίνιο

2825 Υδραζίνη και 
υδροξυλαμίνη και τα 
ανόργανα άλατά τους· 
άλλες ανόργανες βάσεις· 
άλλα οξείδια, υδροξείδια 
κ α ι  υπεροξείδια 
μετάλλων

2826 Φθοριούχα· 
φθοριοπυριτικά, 
φθοριαργιλικά και άλλα 
σύμπλοκα άλατα του 
φθορίου

2827 Χλωριούχα, 
οξυχλωριούχα και 
υδροξυχλωριούχα, 
βρωμιούχα και 
οξυβρωμιούχα· ιωδιούχα 
και οξυϊωδιούχα
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2828 Υποχλωριώδη· 
υποχλωριώδες του 
ασβεστίου του 
εμπορίου· χλωριώδη· 
υποβρωμιώδη

2829 Χλωρικά και 
υπερχλωρικά· βρωμικά 
κ α ι  υπερβρωμικά· 
ιωδικά και υπεριωδικά

2830 Θειούχα· πολυθειούχα, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης

2831 Διθειώδη και όξινα 
θειώδη

2832 Θειώδη· θειοθειικά

2833 Θειικά· στυπτηρίες· 
υπεροξοθειικά 
(υπερθειικά)

2834 10 00 Νιτρώδη

2834 21 00

2834 29

Νιτρικά

2835 Φωσφινικά 
(υποφωσφορώδη), 
φωσφονικά 
(φωσφορώδη) και 
φωσφορικά· 
πολυφωσφορικά, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης

2836 Ανθρακικά· 
υπεροξοανθρακικά 
(υπερανθρακικά)· 
ανθρακικό του 
αμμωνίου του εμπορίου 
που περιέχει 
καρβαμιδικό του 
αμμωνίου

2837 Κυανιούχα, 
οξυκυανιούχα και 
σύμπλοκα κυανιούχα

2839 Πυριτικά· πυριτικά των 
αλκαλικών μετάλλων 
του εμπορίου
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2840 Βορικά· υπεροξοβορικά 
(υπερβορικά)

2841 Άλατα των 
οξομεταλλικών ή 
υπεροξομεταλλικών 
οξέων 

2842 Άλλα άλατα των 
ανόργανων οξέων ή 
υπεροξοοξέων (στα 
οποία περιλαμβάνονται 
κ α ι  τα αργιλοπυριτικά 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης), 
εκτός από τα αζωτίδια

2843 Πολύτιμα μέταλλα σε 
κολλοειδή κατάσταση· 
ενώσεις ανόργανες ή 
οργανικές πολύτιμων 
μετάλλων, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης· 
αμαλγάματα πολύτιμων 
μετάλλων

ex 2844 30 11 Κεραμομεταλλουργικές 
συνθέσεις που περιέχουν 
ουράνιο φτωχό σε U 235 
ή ενώσεις του προϊόντος 
αυτού, εκτός από τις 
ανεπεξέργαστες

ex 2844 30 51 Κεραμομεταλλουργικές 
συνθέσεις που περιέχουν 
θόριο ή ενώσεις θορίου, 
εκτός από τις 
ανεπεξέργαστες

2845 90 90 Ισότοπα, εκτός από 
εκείνα της κλάσης 2844, 
κ α ι  ανόργανες ή 
οργανικές ενώσεις τους, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης, με 
εξαίρεση το δευτέριο και 
τις ενώσεις του, το 
υδρογόνο κ α ι  τις 
ενώσεις του, 
εμπλουτισμένα σε 
δευτέριο, και τα 
μείγματα και διαλύματα 
που περιέχουν τα 
προϊόντα αυτά
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2846 Ενώσεις, ανόργανες ή 
οργανικές, των 
μετάλλων των σπανίων 
γαιών, του υττρίου ή του 
σκανδίου ή των 
μειγμάτων των 
μετάλλων αυτών

2847 00 00 Υπεροξείδιο του 
υδρογόνου (οξυγονούχο 
ύδωρ), έστω και αν έχει 
στερεοποιηθεί με ουρία

2848 00 00 Φωσφορούχα, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης, με 
εξαίρεση τα 
σιδηροφωσφίδια

2849 Καρβίδια, καθορισμένης 
ή μη χημικής σύστασης

2850 00 Υδρίδια, νιτρίδια, 
αζωτίδια, πυριτίδια και 
βορίδια, καθορισμένης ή 
μη χημικής σύστασης, 
άλλα από τις ενώσεις 
που αποτελούν επίσης 
καρβίδια της κλάσης 
2849

2852 00 00 Ενώσεις, ανόργανες ή 
οργανικές, του 
υδραργύρου, εκτός από 
τα αμαλγάματα

2853 00 Άλλες ανόργανες 
ενώσεις (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και το 
αποσταγμένο νερό, το 
νερό αγωγιμότητας ή 
του ίδιου βαθμού 
καθαρότητας)· 
υγροποιημένος αέρας 
(στον οποίο 
περιλαμβάνεται και ο 
υγροποιημένος αέρας 
από τον οποίο έχουν 
αφαιρεθεί τα ευγενή 
αέρια)· συμπιεσμένος 
αέρας· αμαλγάματα 
άλλα από εκείνα των 
πολυτίμων μετάλλων

29
2903 Παράγωγα αλογονωμένα 

των υδρογονανθράκων
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2904 Παράγωγα 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα των 
υδρογονανθράκων, έστω 
και αλογονωμένα 

ex 2905 Αλκοόλες άκυκλες και 
τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους, εκτός από τα 
προϊόντα των 
διακρίσεων 2905 43 00 
και 2905 44

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

2907 Φαινόλες· φαινόλες-
αλκοόλες

2908 Παράγωγα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα των 
φαινολών ή των 
φαινολών-αλκοολών

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

2910 Εποξείδια, 
εποξυαλκοόλες, 
εποξυφαινόλες και 
εποξυαιθέρες, με 
τριμελή δακτύλιο, και τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
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νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους

2911 00 00 Ακετάλες και 
ημιακετάλες, έστω και 
αν περιέχουν άλλες 
οξυγονούχες ομάδες, και 
τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους

2912 Αλδεΰδες, έστω και αν 
περιέχουν άλλες 
ο ξ υ γ ο ν ο ύ χ ε ς  ομάδες· 
πολυμερή κυκλικά των 
αλδεϋδών· 
παραφορμαλδεΰδη 

2913 00 00 Παράγωγα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα των 
προϊόντων της κλάσης 
2912

2914 Κετόνες κ α ι  κινόνες, 
έστω και αν περιέχουν 
άλλες οξυγονούχες 
ομάδες, κ α ι  τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

2915 Οξέα μονοκαρβοξυλικά 
άκυκλα κορεσμένα και 
οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια 
και  υπεροξέα τους· τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους

2916 Οξέα μονοκαρβοξυλικά 
άκυκλα μη κορεσμένα 
κ α ι  οξέα 
μονοκαρβοξυλικά 
κυκλικά, οι ανυδρίτες, 
τα αλογονίδια, 
υπεροξείδια και 
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υπεροξέα τους, καθώς 
κ α ι  τα αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

2917 Οξέα πολυκαρβοξυλικά, 
οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια 
κ α ι  υπεροξέα τους, 
καθώς και τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

2918 Οξέα καρβοξυλικά που 
περιέχουν 
συμπληρωματικές 
οξυγονούχες ομάδες και 
οι ανυδρίτες, τα 
αλογονίδια, υπεροξείδια 
και  υπεροξέα τους· τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους 

2919 Εστέρες φωσφορικοί και 
τα άλατά τους, στα 
οποία περιλαμβάνονται 
κ α ι  τα 
γαλακτοφωσφορικά· τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους

2920 Εστέρες των άλλων 
ανοργάνων οξέων των 
αμετάλλων (με εξαίρεση 
τους εστέρες των 
αλογονιδίων του 
υδρογόνου) κ α ι  τα 
άλατά τους· τα 
αλογονωμένα, 
σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή 
νιτροδωμένα παράγωγά 
τους

2921 Ενώσεις με αμινική 
ομάδα
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2922 Αμινοενώσεις με 
οξυγονούχες ομάδες

2923 Άλατα κ α ι  υδροξείδια 
του τεταρτοταγούς 
αμμωνίου· λεκιθίνες και 
άλλα 
φωσφοροαμινολιπίδια, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης

2924 Ενώσεις με 
καρβοξυαμιδική ομάδα· 
ενώσεις με αμιδική 
ομάδα του ανθρακικού 
οξέος 

2925 Ενώσεις με 
καρβοξυϊμιδική ομάδα 
(στις οποίες 
περιλαμβάνονται και η 
ζαχαρίνη και τα άλατά 
της) ή με ιμινική ομάδα

2926 Ενώσεις με νιτριλική 
ομάδα

2927 00 00 Ενώσεις διαζωικές, 
αζωικές ή αζωξικές

2928 00 90 Άλλα παράγωγα 
οργανικά της υδραζίνης 
ή της υδροξυλαμίνης

2929 10 Ισοκυανικά

2929 90 00 Άλλες ενώσεις με άλλες 
αζωτούχες ομάδες

2930 20 00

2930 30 00

Ex 2930 90 
99

Θειοκαρβαμικά και 
διθειοκαρβαμιδικά και 
μονο-, δι-, ή 
τετραθειούχα της 
θειουράμης· 
διθειοανθρακικά 
(ξανθικά)

2930 40 90

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

Μεθειονίνη, καπταφόλ 
(ISO) και  μεταμιδοφός 
(ISO), κ α ι  άλλες 
οργανοθειικές ενώσεις 
εκτός από τα 
διθειοανθρακικά 
(ξανθικά)
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2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00 Άλλες ενώσεις 
οργανοανόργανες

2932 Ενώσεις ετεροκυκλικές 
μόνο με ετεροάτομο(-α) 
οξυγόνου 

2933 Ενώσεις ετεροκυκλικές 
μόνο με ετεροάτομο(-α) 
αζώτου

2934 Νουκλεϊνικά οξέα και 
άλατά τους, 
καθορισμένης ή μη 
χημικής σύστασης· 
άλλες ετεροκυκλικές 
ενώσεις

2935 00 90 Άλλες σουλφοναμίδες

2938 Ετερογλυκοζίτες, 
φυσικοί ή 
αναπαραγμένοι με 
σύνθεση, τα άλατά τους, 
οι αιθέρες τους, οι 
εστέρες τους και άλλα 
παράγωγα

2940 00 00 Ζάχαρα χημικώς 
καθαρά, με εξαίρεση τη 
ζαχαρόζη, τη λακτόζη, 
τη μαλτόζη, τη γλυκόζη 
κ α ι  τη φρουκτόζη 
(οπωροζάχαρο)· αιθέρες, 
ακετάλες κ α ι  εστέρες 
ζαχάρων και τα άλατά 
τους, εκτός από τα 
προϊόντα των κλάσεων 
2937, 2938 ή 2939

Διορθώθηκε σύμφωνα 
με την περιγραφή ΣΟ 

2941 20 30 Διυδροστρεπτομυκίνη, 
τα άλατα, οι εστέρες και 
οι υδρίτες της

2942 00 00 Άλλες οργανικές 
ενώσεις

3102 Λιπάσματα ορυκτά ή 
χημικά αζωτούχαΤ-6β 31

3103 10 Υπερφωσφορικά
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3105 Λιπάσματα ορυκτά ή 
χημικά που περιέχουν 
δύο ή τρία λιπαντικά 
στοιχεία: άζωτο, 
φωσφόρο και κάλιο· 
άλλα λιπάσματα·
προϊόντα του κεφαλαίου 
31 που παρουσιάζονται 
είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα είτε 
σε συσκευασίες με 
μεικτό βάρος που δεν 
υπερβαίνει τα 10 kg

32

ex κεφάλαιο 
32

Δεψικά κ α ι  βαφικά 
εκχυλίσματα· ταννίνες 
και τα παράγωγά τους· 
χρωστικά και άλλες 
χρωστικές ύλες, 
χρώματα επίχρισης και 
βερνίκια· μαστίχες 
(στόκοι)· μελάνια, εκτός 
από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 3201 20 00, 
3201 90 20, 
ex 3201 90 90 (δεψικά 
εκχυλίσματα 
ευκαλύπτου), 
ex 3201 90 90 (δεψικά 
εκχυλίσματα από 
καρπούς γαμβιρίου και 
μυροβαλάνου) και 
ex 3201 90 90 (άλλα 
δ ε ψ ι κ ά  εκχυλίσματα 
φυτικής προέλευσης)

33

Κεφάλαιο 33 Αιθέρια έλαια και 
ρητινοειδή· προϊόντα 
αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού 
παρασκευασμένα και 
καλλυντικά 
παρασκευάσματα

34

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 
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για την οδοντοτεχνική» 
κα ι  συνθέσεις για την 
οδοντοτεχνική με βάση 
το γύψο

3501 Καζεΐνες, καζεϊνικά 
άλατα κ α ι  άλλα 
παράγωγα καζεϊνών· 
κόλλες καζεΐνης

3502 90 90 Αλβουμινικά άλατα και 
άλλα παράγωγα των 
αλβουμινών

3503 00 Ζελατίνες (στις οποίες 
περιλαμβάνονται και 
εκείνες που 
παρουσιάζονται σε 
φύλλα με σχήμα 
τετράγωνο ή ορθογώνιο, 
έστω και αν είναι 
κατεργασμένα 
επιφανειακά ή 
χρωματισμένα) και τα 
παράγωγά τους· 
ψαρόκολλα· άλλες 
κόλλες ζωικής 
προέλευσης, με 
εξαίρεση τις κόλλες 
καζεΐνης της κλάσης 
3501

3504 00 00 Π ε π τ ό ν ε ς  και τα 
παράγωγά τους· άλλες 
πρωτεϊνικές ύλες και τα 
παράγωγά τους, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· 
σκόνη δέρματος, 
κατεργασμένη ή μη με 
χρώμιο

3505 10 50 Άμυλα κάθε είδους 
εστεροποιημένα και 
αιθεροποιημένα

35

3506 Κόλλες και άλλα 
παρασκευασμένα 
συγκολλητικά, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού· 
προϊόντα κάθε είδους 
για να χρησιμοποιηθούν 
ως κόλλες ή ως 
συγκολλητικά, 
συσκευασμένα για τη 
λιανική πώληση ως 
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κόλλες ή συγκολλητικά, 
καθαρού βάρους που δεν 
υπερβαίνει το 1 kg

3507 Ένζυμα· ένζυμα 
παρασκευασμένα, που 
δεν κατονομάζονται 
ούτε περιλαμβάνονται 
αλλού

36

Κεφάλαιο 36 Πυρίτιδες και 
εκρηκτικές ύλες· είδη 
πυροτεχνίας· σπίρτα· 
πυροφορικά κράματα· 
εύφλεκτες ύλες

37

Κεφάλαιο 37 Φωτογραφικά ή 
κινηματογραφικά 
προϊόντα

38

ex κεφάλαιο 
38

Διάφορα χημικά 
προϊόντα, εκτός από τα 
προϊόντα των 
διακρίσεων 3809 10 και 
3824 60

Τ-7α 39
Κεφάλαιο 39 Πλαστικές ύλες και είδη 

από τις ύλες αυτές

Τ-7β 40
Κεφάλαιο 40 Καουτσούκ και είδη από 

καουτσούκ

ex 4104 Δέρματα δεψασμένα ή 
μη κατεργασμένα 
βοοειδών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών) ή 
μονόπλων, 
αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, 
αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα, εκτός 
από τα προϊόντα των 
διακρίσεων 4104 41 19 
και 4104 49 19

ex 4106 31 00

Τ-8α 41

4106 32 00

Δέρματα δεψασμένα ή
μη κατεργασμένα 
χοιροειδών, 
αποτριχωμένα, σε 
κατάσταση υγρή 
(συμπεριλαμβανομένου 
κ α ι  του wet-blue), 
σχισμένα κατά μήκος, 
αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα, ή σε 
ξερή κατάσταση (μη 
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κατεργασμένα), έστω 
κ α ι  σχισμένα κατά 
μήκος, αλλά όχι αλλιώς 
παρασκευασμένα

4107 Δέρματα 
παρασκευασμένα μετά 
τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, 
βοοειδών (στα οποία 
περιλαμβάνονται και 
των βουβαλιών) ή 
μονόπλων, 
αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, 
άλλα από εκείνα της 
κλάσης 4114

4112 00 00 Δέρματα 
παρασκευασμένα μετά 
τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και 
δέρματα περγαμηνοειδή, 
προβατοειδών, 
αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, 
άλλα από εκείνα της 
κλάσης 4114

4113 Δέρματα 
παρασκευασμένα μετά 
τη δέψη ή μετά την 
αποξήρανση και
δέρματα περγαμηνοειδή, 
άλλων ζώων, 
αποτριχωμένα, έστω και 
σχισμένα κατά μήκος, 
άλλα από εκείνα της 
κλάσης 4114 

4114 Δέρματα κατεργασμένα 
με λάδι (στα οποία 
περιλαμβάνεται κ α ι  το 
συνδυασμένο δέρμα 
αγριοκάτσικου)· 
δέρματα βερνικωμένα 
(λουστρίνια) ή 
επιστρωμένα· δέρματα 
επιμεταλλωμένα

4115 10 00 Δέρμα 
ανασχηματισμένο, με 
βάση το δέρμα ή τις ίνες 
του δέρματος, σε 
πλάκες, φύλλα ή ταινίες, 
έστω και περιτυλιγμένα
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42

Κεφάλαιο 42 Τεχνουργήματα από 
δέρμα· είδη σελοποιίας 
και  λοιπού εξοπλισμού 
για όλα τα ζώα· είδη 
ταξιδίου, σακίδια χεριού 
κ α ι  παρόμοια· 
τεχνουργήματα από 
έντερα ζώων [με 
εξαίρεση τις 
μεταξότριχες αλιείας 
(μεσσηνέζες)]

Τ-8β 43

Κεφάλαιο 43 Γουνοδέρματα και 
γουναρικά· τεχνητά 
γουνοδέρματα

Τ-9α 44
Κεφάλαιο 44 Ξυλεία κ α ι  είδη από 

ξύλο· ξυλάνθρακας

45
Κεφάλαιο 45 Φελλός κ α ι  είδη από 

φελλό

Τ-9β 46

Κεφάλαιο 46 Τεχνουργήματα 
σπαρτοπλεκτικής και 
καλαθοποιίας

50 Κεφάλαιο 50 Μετάξι

51

ex κεφάλαιο 
51

Μαλλί, τρίχες εκλεκτής 
ποιότητας ή 
χονδροειδείς, εκτός από 
τα προϊόντα της κλάσης 
5105· νήματα και 
υφάσματα από 
χοντρότριχες

52 Κεφάλαιο 52 Βαμβάκι

53

Κεφάλαιο 53 Άλλες φυτικές 
υφαντικές ίνες· νήματα 
από χαρτί και υφάσματα 
από νήματα από χαρτί

54

Κεφάλαιο 54 Συνθετικές ή τεχνητές 
ίνες, συνεχείς· συνεχείς 
λουρίδες και παρόμοιες 
μορφές, από συνθετικές 
ή τεχνητές υφαντικές 
ύλες

55
Κεφάλαιο 55 Συνθετικές ή τεχνητές 

ίνες μη συνεχείς

Τ-11α

56

Κεφάλαιο 56 Βάτες, πιλήματα και 
υφάσματα μη υφασμένα· 
νήματα ειδικά· σπάγκοι, 
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σχοινιά κ α ι  χοντρά 
σχοινιά· είδη 
σχοινοποιίας

57

Κεφάλαιο 57 Τάπητες και άλλες 
επενδύσεις δαπέδου από 
υφαντικές ύλες

58

Κεφάλαιο 58 Υφάσματα ειδικά· 
υφαντικές φουντωτές 
επιφάνειες· δαντέλες· 
είδη επίστρωσης· είδη 
ταινιοπλεκτικής· 
κεντήματα

59

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

60
Κεφάλαιο 60 Πλεκτά υφάσματα ή 

υφάσματα κροσέ

61

Κεφάλαιο 61 Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, πλεκτά

62

Κεφάλαιο 62 Ενδύματα και 
συμπληρώματα του 
ενδύματος, άλλα από τα 
πλεκτά

Τ-11β 63

Κεφάλαιο 63 Άλλα έτοιμα 
υφαντουργικά είδη· 
συνδυασμοί· 
μεταχειρισμένα 
ενδύματα κ α ι  άλλα 
μεταχειρισμένα είδη και 
ράκη

Τ-12α 64

Κεφάλαιο 64 Υποδήματα, γκέτες και 
ανάλογα είδη· μέρη των 
ειδών αυτών

65
Κεφάλαιο 65 Καλύμματα κεφαλής και 

μέρη αυτώνΤ-12β

66

Κεφάλαιο 66 Ομπρέλες για τη βροχή 
κ α ι  τον ήλιο, ράβδοι 
(μπαστούνια), ράβδοι-
καθίσματα, μαστίγια 
κάθε είδους και τα μέρη 
τους
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67

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

68

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

69 Κεφάλαιο 69 Προϊόντα κεραμευτικής

Τ-13 70

Κεφάλαιο 70 Γυαλί και 
τεχνουργήματα από 
γυαλί

Τ-14 71

Κεφάλαιο 71 Μαργαριτάρια φυσικά ή 
από καλλιέργεια, 
πολύτιμες και 
ημιπολύτιμες πέτρες ή 
παρόμοια, πολύτιμα 
μέταλλα, μέταλλα 
επιστρωμένα με 
πολύτιμα μέταλλα και 
τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές· απομιμήσεις 
κοσμημάτων· νομίσματα

72 7202 Σιδηροκράματα

Τ-15α 73

Κεφάλαιο 73 Τεχνουργήματα από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή 
χάλυβα

74

Κεφάλαιο 74 Χαλκός και 
τεχνουργήματα από 
χαλκό

7505 12 00 Ράβδοι και είδη 
καθορισμένης μορφής, 
από κράματα νικελίου

7505 22 00 Σύρματα, από κράματα 
νικελίου

7506 20 00 Πλάκες, ταινίες και 
φύλλα, από κράματα 
νικελίου

Τ-15β

75

7507 20 00 Εξαρτήματα 
σωληνώσεων από 
νικέλιο
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76

ex κεφάλαιο 
76

Αργίλιο και 
τεχνουργήματα από 
αργίλιο, εκτός από τα 
προϊόντα της κλάσης 
7601

78

ex κεφάλαιο 
78

Μόλυβδος και 
τεχνουργήματα από 
μόλυβδο, εκτός από τα 
προϊόντα της 
κλάσης 7801

79

ex κεφάλαιο 
79

Ψευδάργυρος και 
τεχνουργήματα από 
ψευδάργυρο, εκτός από 
τα προϊόντα των 
κλάσεων 7901 και 7903

81

ex κεφάλαιο 
81

Άλλα κοινά μέταλλα· 
κεραμομεταλλουργικές 
συνθέσεις· 
τεχνουργήματα από τις 
ύλες αυτές, εκτός από 
προϊόντα των 
διακρίσεων 8101 10 00, 
8101 94 00, 8102 10 00, 
8102 94 00, 8104 11 00, 
8104 19 00, 8107 20 00, 
8108 20 00, 8108 30 00, 
8109 20 00, 8110 10 00, 
8112 21 90, 8112 51 00, 
8112 59 00, 8112 92 και 
8113 00 20

82

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

83
Κεφάλαιο 83 Διάφορα τεχνουργήματα 

από κοινά μέταλλα

84

Κεφάλαιο 84 Πυρηνικοί 
αντιδραστήρες, λέβητες, 
μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις, 
κ α ι  μέρη αυτών των 
μηχανών ή συσκευών

Τ-16 85

Κεφάλαιο 85 Μηχανές, συσκευές και 
υλικά ηλεκτρικά και τα 
μέρη τους· συσκευές 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής του 
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ήχου, συσκευές 
εγγραφής ή 
αναπαραγωγής των 
εικόνων και του ήχου 
για την τηλεόραση και 
μέρη κ α ι  εξαρτήματα 
των συσκευών αυτών

Τ-17α 86

Κεφάλαιο 86 Σιδηροδρομικές ή 
τροχιοδρομικές μηχανές, 
τροχαίο υλικό και μέρη 
αυτών· εξαρτήματα και 
τεμάχια στερέωσης 
σιδηροδρομικών ή 
τροχιοδρομικών 
γραμμών και μέρη 
αυτών· κάθε είδους 
μηχανικός 
(συμπεριλαμβανομένου 
κ α ι  του 
ηλεκτρομηχανικού) 
εξοπλισμός 
σηματοδότησης για τις 
γραμμές συγκοινωνιών

87

Κεφάλαιο 87 Οχήματα εκτός από το 
σιδηροδρομικό ή 
τροχιοδρομικό τροχαίο 
υλικό, κ α ι  μέρη και 
εξαρτήματα αυτών 

88

Κεφάλαιο 88 Αεροσκάφη, 
διαστημόπλοια και τα 
μέρη τους

Τ-17β 89
Κεφάλαιο 89 Θαλάσσια και  ποτάμια 

ναυσιπλοΐα

90

Κεφάλαιο 90 Όργανα και συσκευές 
οπτικής, φωτογραφίας ή 
κινηματογραφίας, 
μέτρησης, ελέγχου ή 
ακρίβειας· όργανα και 
συσκευές 
ιατροχειρουργικής· τα 
μέρη κ α ι  εξαρτήματά 
τους

91
Κεφάλαιο 91 Ωρολόγια κ α ι  μέρη 

αυτών

Τ-18 92

Κεφάλαιο 92 Μουσικά όργανα· μέρη 
κ α ι  εξαρτήματα των 
οργάνων αυτών
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94

Κεφάλαιο 94 Έπιπλα, έπιπλα 
ιατροχειρουργικά· είδη 
κλινοστρωμνής και 
παρόμοια· συσκευές 
φωτισμού που δεν 
κατονομάζονται ή δεν 
περιλαμβάνονται αλλού· 
λάμπες-ρεκλάμες, 
φωτεινά σήματα, 
φωτεινές ενδεικτικές 
πινακίδες και παρόμοια 
είδη· 
προκατασκευασμένα 
κτίρια 

95

Κεφάλαιο 95 Παιχνίδια για παιδιά και 
ενήλικες, είδη 
διασκέδασης ή 
αθλητισμού· τα μέρη και 
εξαρτήματά τους 

Τ-20 96
Κεφάλαιο 96 Εμπορεύματα και 

προϊόντα διάφορα
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ 

ΕΣΟΔΑ

1. ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την 
εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων

2. ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Κεφάλαιο και άρθρο: 120

Ποσό εγγεγραμμένο στον  προϋπολογισμό για το έτος 2011: 16 653 700 000 ευρώ 
(Προϋπολογισμός 2011)

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

 Πρόταση χωρίς δημοσιονομική επίπτωση στις δαπάνες, αλλά με δημοσιονομική 
επίπτωση στα έσοδα – η επίπτωση στα έσοδα είναι η ακόλουθη:

(εκατ. ευρώ, μέχρι πρώτου δεκαδικού ψηφίου)

Γραμμή 
προϋπολογισμού

Έσοδα30 Περίοδος 1 έτους, από την 
01/01/2014

2014

Άρθρο 120 ... Επιπτώσεις επί 
των ιδίων πόρων

-1.792,9

Κατάσταση μετά την ανάληψη δράσης

2015 2016

Άρθρο 120 ... -1.882,4 -1.976,7

                                               
30 Όσον αφορά τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους (γεωργικές εισφορές, εισφορές ζάχαρης, δασμούς), τα 

αναγραφόμενα ποσά πρέπει να είναι καθαρά ποσά, δηλ. τα ακαθάριστα ποσά μείον τα έξοδα είσπραξης (25%).
Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση για τους ίδιους πόρους [απόφαση (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 436/2007 του 
Συμβουλίου, της 7ης Ιουνίου 2007, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 163, 
23.6.2007, σ. 17-21)]. Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις με την έναρξη ισχύος μιας νέας απόφασης για τους 
ίδιους πόρους.
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4. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ

5. ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων (ΣΓΠ) παρέχει, υπό όρους, τελωνειακά προνόμια σε ορισμένα 
προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ.

Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων δεδομένων (2009), αυτά τα προνόμια συνεπάγονται υπό τον 
τρέχοντα κανονισμό ΣΓΠ απώλεια εσόδων για την ΕΕ της τάξης των 2.970 εκατ. ευρώ (παράρτημα 1).

Η απώλεια κερδών υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας το ποσό των προτιμησιακών εισαγωγών επί 
προτιμησιακό περιθώριο, το οποίο είναι η διαφορά μεταξύ των ποσοστιαίων μονάδων του δασμού 
ΜΕΚ και του προτιμησιακού δασμού.

Κατά συνέπεια, ο νέος κανονισμός δημιουργεί απώλεια εσόδων, σε σύγκριση με την κατάσταση άνευ 
προτιμήσεων, ύψους 2.103 εκατ. ευρώ (παράρτημα 2), καθώς επίσης συμπληρωματικά έσοδα ύψους 
230,7 εκατ. ευρώ (παράρτημα 3) λόγω της νέας διαβάθμισης (κατάργηση των προτιμήσεων για 
συγκεκριμένα προϊόντα/χώρες βάσει της σπουδαιότητας των εισαγωγών τους).

Ως αποτέλεσμα, η συνολική απώλεια εσόδων ανέρχεται σε 1.872 εκατ. ευρώ (ακαθάριστο ποσό), τα 
οποία κατανέμονται μεταξύ των διαφορετικών καθεστώτων ως εξής:

Εκατ. 
ευρώ

 Προτιμ. 
εισαγωγές 

 Απώλεια 
εσόδων 

 Έσοδα 
από τη νέα 
διαβάθμιση 

Συνολική 
απώλεια 

ΟΕΟ 6.237 730 - 730 

ΣΓΠ + 2.835 307 - 307 

ΣΓΠ 31.066 1.066 231 835 

Σύνολο 40.138 2.103 231 1.872 

Με υποθετική αύξηση των εισαγωγών κατά 5% ετησίως και με την αφαίρεση 25% το οποίο 
παρακρατείται από τα κράτη μέλη ως αντιστάθμισμα των εξόδων είσπραξης, στον παρακάτω πίνακα 
δίνεται εκτίμηση της απώλειας εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ (καθαρό ποσό) για τα επόμενα 
χρόνια.

Έτος 
 Απώλεια 
εσόδων 

 Μείον 25% 
«έξοδα 
είσπραξης 
των κρατών 
μελών» 

 2009 1.872 1.404 

 2010 1.966 1.474 

 2011 2.064 1.548 
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 2012 2.167 1.625 

 2013 2.276 1.707 

 2014 2.389 1.792 

 2015 2.509 1.882 

 2016 2.634 1.976 
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Παράρτημα 1

Εκατ. 
ευρώ

 Προτιμ. 
εισαγωγές 

 Απώλεια 
εσόδων 

 Συνολική 
απώλεια 

ΟΕΟ 6.237 730 730 

ΣΓΠ + 3.535 358 358 

ΣΓΠ 49.777 1.883 1.883 

Σύνολο 59.548 2.970 2.970 
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Παράρτημα 2

Κωδικός 
χώρας 

βάσει της 
γεωγραφι

κής 
ονοματολ

ογίας  Χώρες ΟΕΟ 

 Σύνολο 
εισαγωγών x 
1.000 ευρώ 

 Επιλέξιμες 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Προτιμησιακές 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Μέσος 
όρος 
ΜΕΚ 

 Μέσος 
όρος 

ποσοστ
ού 

ΟΕΟ 

 Απώλειες 
εσόδων για 

την ΕΕ x 
1.000 ευρώ 

 0660  Αφγανιστάν 14.447,35 3.726,67 191,08 4,67 - 7,59 

 0330  Αγκόλα 4.909.695,94 32.556,26 8.023,71 3,12 - 951,97 

 0666  Μπανγκλαντές 5.801.965,43 5.722.986,23 4.543.072,26 6,60 - 538.334,34 

 0284  Μπενίν 27.597,45 11.167,34 10.002,40 3,23 - 97,00 

 0675  Μπουτάν 2.326,87 490,07 65,78 3,15 - 4,99 

 0236  Μπουρκίνα Φάσο 62.845,77 6.084,59 5.423,67 3,45 - 424,11 

 0328  Μπουρούντι 38.944,98 388,87 12,05 3,62 - 0,61 

 0696  Καμπότζη 764.629,86 747.022,87 553.642,71 7,40 - 64.468,62 

 0247 

 Δημοκρατία του 
Πράσινου 
Ακρωτηρίου 26.017,26 24.247,70 23.368,17 4,32 - 4.059,07 

 0306 
 Κεντροαφρικανική 
Δημοκρατία 43.577,66 120,57 - 3,20 - -

 0244  Τσαντ 117.616,36 2.130,44 - 2,94 - -

 0375  Κομόρες 8.131,51 2.701,81 - 1,90 - -

 0338  Τζιμπουτί 22.665,42 19.550,17 18.520,34 3,31 - 1.118,89 

 0310  Ισημερινή Γουινέα 1.477.404,72 77.354,80 64.480,10 2,79 - 3.357,89 

 0336  Ερυθραία 3.503,58 2.650,85 2.269,99 5,37 - 222,20 

 0334  Αιθιοπία 379.891,07 143.869,65 138.722,82 4,58 - 9.907,73 

 0252  Γκάμπια 10.925,07 6.394,59 6.213,43 6,32 - 431,66 

 0260  Γουινέα 381.294,25 9.712,25 373,72 3,87 - 21,67 

 0257 
 Γουινέα 
Μπισσάου 2.434,76 785,56 97,09 3,33 - 10,07 

 0452  Αϊτή 18.916,90 9.534,19 1.343,26 5,60 - 69,39 

 0812  Κιριμπάτι 345,53 158,29 8,57 4,96 - 0,45 

 0684 
 Λαϊκή Δημοκρατία 
του Λάος 138.008,03 120.540,18 107.208,79 8,13 - 11.420,11 

 0395  Λεσόθο 101.269,96 2.237,59 371,90 8,69 - 17,59 

 0268  Λιβερία 530.894,47 1.481,90 17,10 3,26 - 1,30 

 0370  Μαδαγασκάρη 451.596,69 376.239,78 13.190,48 6,19 - 400,53 

 0386  Μαλάουι 231.298,65 186.007,58 164.448,31 4,44 - 27.785,26 
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 0232  Μάλι 18.237,29 2.242,75 1.376,26 4,04 - 73,85 

 0228  Μαυριτανία 371.233,97 110.306,61 106.545,25 5,64 - 9.857,13 

 0366  Μοζαμβίκη 675.687,33 624.751,73 30.355,79 3,57 - 4.699,67 

 0676  Μιανμάρ 155.864,99 - - 7,45 - -

 0672  Νεπάλ 74.241,43 65.236,52 59.541,54 6,06 - 5.247,16 

 0240  Νίγηρας 219.088,61 1.818,45 706,40 3,16 - 25,39 

 0324  Ρουάντα 37.491,23 504,37 - 3,66 - -

 0311 
 Σάο Τομέ και 
Πρίνσιπε 6.457,74 463,16 214,94 3,94 - 18,19 

 0248  Σενεγάλη 260.355,80 191.200,42 186.600,61 4,99 - 21.172,79 

 0264  Σιέρρα Λεόνε 99.519,20 3.913,78 2.378,64 3,79 - 13,05 

 0342  Σομαλία 412,83 28,81 - 5,78 - -

 0224  Σουδάν 104.284,84 14.188,90 13.447,83 3,17 - 15,06 

 0352 

 Ενωμένη 
Δημοκρατία της 
Τανζανίας 346.020,18 184.909,49 29.646,52 3,72 - 5.114,89 

 0322 
 Λαϊκή Δημοκρατία 
του Κονγκό 324.441,06 9.304,07 6.797,51 3,62 - 794,55 

 0667  Μαλδίβες 49.107,40 47.542,26 47.263,67 5,34 - 9.032,26 

 0806 
 Νήσοι 
Σολομώντος 21.029,09 20.577,99 19.965,05 4,11 - 2.534,61 

 0626  Ανατολικό Τιμόρ 3.634,41 34,07 - 2,79 - -

 0280  Τόγκο 257.776,73 12.568,69 11.959,78 4,16 - 835,16 

 0807  Τουβαλού 37,32 13,28 - 2,30 - -

 0350  Ουγκάντα 371.119,75 137.293,68 2.156,09 3,91 - 231,22 

 0816  Βανουάτου 20.963,20 1.811,31 1.745,56 3,36 - 116,52 

 0653  Υεμένη 27.900,27 15.269,91 13.466,46 3,66 - 2.024,27 

 0378  Ζάμπια 185.674,16 78.378,01 41.565,19 3,21 - 4.811,30 

19.198.824,37 9.032.499,05 6.236.800,82 729.730,12 

Κωδικός 
χώρας 

βάσει της 
γεωγραφι

κής 
ονοματολ

ογίας  Χώρες ΣΓΠ+ 

 Σύνολο 
εισαγωγών x 
1.000 ευρώ 

 Επιλέξιμες 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Προτιμησιακές 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Μέσος 
όρος 
ΜΕΚ 

 Μέσος 
όρος 

ποσοστ
ού 

ΣΓΠ+ 

 Απώλειες 
εσόδων για 

την ΕΕ x 
1.000 ευρώ 

 0077  Αρμενία 160.148,42 69.955,76 62.834,61 6,33 - 2.648,47

 0078  Αζερμπαϊτζάν 7.287.537,50 60.603,87 35.419,15 3,16 - 1.679,56 
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 0516  Βολιβία 183.388,65 51.277,92 49.854,44 5,53 - 1.002,18 

 0480  Κολομβία 3.793.687,15 575.899,97 474.962,65 5,04 0,00 47.383,77 

 0500  Ισημερινός 1.874.692,08 984.924,55 972.965,58 5,78 0,02 137.486,11 

 0428  Ελ Σαλβαδόρ 198.527,64 84.369,86 67.415,54 5,54 - 14.461,53 

 0076  Γεωργία 478.055,70 100.045,70 76.904,89 4,00 - 4.020,76 

 0416  Γουατεμάλα 357.157,36 179.380,75 144.349,71 5,99 0,01 12.830,26 

 0424  Ονδούρα 514.434,68 175.799,24 149.312,71 5,76 0,02 13.243,36 

 0716  Μογγολία 44.482,41 9.283,05 8.352,31 5,26 - 885,09 

 0432  Νικαράγουα 165.519,44 74.808,12 50.058,93 5,89 0,03 4.623,05 

 0520  Παραγουάη 358.744,71 13.196,65 11.487,94 4,44 - 736,85 

 0504  Περού 3.128.555,78 762.409,29 730.697,38 5,58 0,00 66.303,81 

18.544.931,52 3.141.954,72 2.834.615,83 307.304,79 

Κωδικός 
χώρας 

βάσει της 
γεωγραφι

κής 
ονοματολ

ογίας 
 Χώρες του 
γενικού ΣΓΠ 

 Σύνολο 
εισαγωγών x 
1.000 ευρώ 

 Επιλέξιμες 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Προτιμησιακές 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Μέσος 
όρος 
ΜΕΚ 

Μέσο
ς 

όρος 
ποσο
στού 
ΣΓΠ 

 Απώλειες 
εσόδων για 

την ΕΕ x 
1.000 ευρώ 

 0720 
 Λαϊκή Δημοκρατία 
της Κίνας 212.907.163,09 2.656.693,72 1.479.028,72 4,46 2,75 62.448,44 

 0664  Ινδία 25.009.161,69 16.055.604,36 13.028.769,84 4,51 2,74 432.384,72 

 0700  Ινδονησία 11.571.832,86 5.074.782,31 3.383.547,47 4,81 3,02 126.244,36 

 0616 

 Ισλαμική 
Δημοκρατία του 
Ιράν 8.435.108,02 611.905,91 486.283,57 4,39 2,44 14.902,66 

 0612  Ιράκ 5.918.588,38 4.888,58 190,51 4,95 3,68 6,67 

 0083  Κιργιζία 28.984,26 5.837,24 3.011,64 5,02 4,91 102,36 

 0824  Νήσοι Μάρσαλ 308.026,36 10.869,42 - 2,07 0,41 -

 0823 

 Ηνωμένες 
Πολιτείες της 
Μικρονησίας 621,31 88,48 81,42 5,18 3,04 5,74 

 0803  Ναουρού 156,03 48,11 23,99 1,45 0,55 0,79 

 0288  Νιγηρία 10.425.469,63 288.821,03 234.948,73 3,94 2,14 6.663,90 

 0662  Πακιστάν 3.273.938,08 2.817.143,30 2.634.483,61 5,21 3,62 64.126,18 

 0669  Σρι Λάνκα 2.001.433,76 1.637.164,09 1.198.613,09 5,70 4,04 31.593,15 

 0082  Τατζικιστάν 74.424,97 15.128,50 14.358,94 4,43 4,18 307,61 

 0680  Ταϊλάνδη 14.146.945,51 6.994.662,77 4.218.929,88 5,03 3,14 163.845,85 



EL 130 EL

 0318  Κονγκό 695.802,30 41.438,23 32.802,54 2,81 1,52 849,24 

 0708  Φιλιππίνες 3.804.580,35 1.124.540,37 723.669,31 5,03 3,14 25.832,97 

 0817  Τόνγκα 223,24 190,82 1,15 4,02 2,75 0,03 

 0080  Τουρκμενιστάν 426.482,85 62.833,71 55.026,95 4,54 3,85 2.302,70 

 0072  Ουκρανία 7.604.871,59 2.282.534,43 1.621.706,94 4,23 2,55 53.327,90 

 0081  Ουζμπεκιστάν 310.740,87 71.907,39 60.983,32 4,30 2,88 1.251,34 

 0690  Βιετνάμ 7.746.820,82 3.510.048,52 1.890.023,95 5,15 3,33 79.635,87 

314.691.375,97 43.267.131,27 31.066.485,58 1.065.832,47 
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Παράρτημα 3

Κωδικός 
χώρας 

βάσει της 
γεωγραφι

κής 
ονοματολ

ογίας 
Χώρες 
ΣΓΠ 

Διαβαθμι
σμένα 

τμήματα 

 Σύνολο 
εισαγωγών x 
1.000 ευρώ 

 Επιλέξιμες 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Προτιμησιακές 
εισαγωγές x 
1.000 ευρώ 

 Μέσος 
όρος 
ΜΕΚ 

 Μέσος 
όρος 

ποσοστ
ού ΣΓΠ 

 Απώλειες 
εσόδων για 

την ΕΕ x 
1.000 ευρώ 

0720  Κίνα  Τ-1α 555.279,31 5.428,29 5.087,88 1,54 3 259,43

0720  Κίνα  Τ-1β 1.162.093,60 1.135.388,31 263.691,45 10,1 6,17 14.864,34

0720  Κίνα  Τ-2β 639.335,05 412.877,75 356.815,88 7,81 5,44 11.567,31

0720  Κίνα  Τ-2γ 187.976,19 42.093,08 37.975,29 3 2,73 1.415,48

0720  Κίνα  Τ-2δ 466.905,06 56.881,42 43.217,79 2,36 3,21 1.363,62

0720  Κίνα  Τ-4β 940.972,74 660.294,07 504.990,80 11,32 8,74 20.026,13

0720  Κίνα  Τ-20 22.655.241,98 - - 2,62 0,16 -

0664  Ινδία  Τ-2γ 280.248,23 23.379,82 21.291,88 2,85 2,73 1.067,71

0664  Ινδία  Τ-5 2.004.199,77 855.510,25 372.378,49 0,59 - 17.432,13

0664  Ινδία  Τ-6α 1.582.912,66 1.181.777,25 714.935,56 4,47 0,85 39.323,98

0664  Ινδία  Τ-6β 1.155.282,00 444.081,07 413.877,12 3,81 0,3 19.816,39

0664  Ινδία  Τ-8α 119.658,54 104.707,98 96.603,30 3,08 1,84 3.340,80

0664  Ινδία  Τ-17β 2.060.470,89 1.933.428,82 1.193.084,97 5,18 2,16 42.428,13

0700 Ινδονησία  Τ-1α 15.538,24 13.989,51 13.989,51 0,58 - 895,33

0700 Ινδονησία  Τ-3 1.887.166,53 - - 8 5,89 -

0288  Νιγηρία  Τ-8α 98.082,34 74.459,97 73.251,72 2,39 0,33 2.552,24

0680  Ταϊλάνδη  Τ-4α 980.815,42 420.081,51 203.991,32 17 11,4 21.097,59

0680  Ταϊλάνδη  Τ-4β 605.705,59 451.292,76 392.541,53 11,45 8,42 14.545,35

0680  Ταϊλάνδη  Τ-14 930.795,88 - - 0,81 - -

0680  Ταϊλάνδη  Τ-17β 845.632,91 796.572,76 201.448,42 5,28 2,05 7.335,46

0072 Ουκρανία  Τ-3 327.676,22 325.777,60 323.495,63 7,48 4,49 10.259,75

0072 Ουκρανία  Τ-17α 64.565,88 61.046,91 59.378,86 1,84 - 1.213,59

39.566.555,03 8.999.069,13 5.292.047,40 230.804,76 
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