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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 19.9.2014  
COM(2014) 597 final 

ANNEX 1 

  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

της 

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 374/2014 για τη μείωση ή την 
κατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται στα εμπορεύματα καταγωγής 

Ουκρανίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

Κατά παρέκκλιση των κανόνων για την ερμηνεία της συνδυασμένης ονοματολογίας, το κείμενο για 
την περιγραφή των προϊόντων πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει μόνον ενδεικτική αξία, δεδομένου ότι το 
πεδίο εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος καθορίζεται, στο πλαίσιο του παρόντος 
παραρτήματος, βάσει των κωδικών ΣΟ που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος 
κανονισμού. 

Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για 
την περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη 
ισχύος του 
παρόντος 

κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα για 
την περίοδο 
ποσόστωσης 
από 1.01.2015 

έως 
31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3050 0204 22 50 
0204 22 90 
 
 
 
 
 
 
0204 23 
 
 
 
0204 42 30 
0204 42 50 
0204 42 90 
 
 
 
0204 43 10 
0204 43 90 

Μηροί προβατοειδών, άλλα τεμάχια 
με κόκαλα (εκτός από ολόκληρα ή 
μισά σφάγια, μπροστινό μέρος 
σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος 
σφαγίου και καρέ και/ή οσφυϊκή 
χώρα), νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 
 
Κρέατα προβατοειδών χωρίς 
κόκαλα, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 
 
Κρέατα προβατοειδών με κόκαλα, 
κατεψυγμένα (εκτός από ολόκληρα 
ή μισά σφάγια και μπροστινό μέρος 
σφαγίου ή μισό μπροστινό μέρος 
σφαγίου) 
 
Κρέατα αρνιού χωρίς κόκαλα, 
κατεψυγμένα 
Κρέατα προβατοειδών χωρίς 
κόκαλα, κατεψυγμένα 

1 500 1 500 

09.3051 0409 
 
 
 
 

Μέλι φυσικό 
 
 
 

5 000 5 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3052 1701 12 
 
 
 
1701 91 
1701 99 
 
 
 
1702 20 10 
 
 
 
1702 90 30 
 
 
 
1702 90 50 
 
 
 
 
 
1702 90 71 
1702 90 75 
1702 90 79 
 
1702 90 80 
 
1702 90 95 
 
 
 

Ζάχαρη από τεύτλα, ακατέργαστη, 
χωρίς προσθήκη αρωματικών ή 
χρωστικών ουσιών 
 
Άλλη ζάχαρη εκτός από 
ακατέργαστη 
 

 
Ζάχαρο σφενδάμνου σε στερεή 
κατάσταση, με προσθήκη 
αρωματικών ή χρωστικών ουσιών 
 
Ισογλυκόζη σε στερεή κατάσταση, 
που περιέχει κατά βάρος, σε ξερή 
κατάσταση, 50 % φρουκτόζη 
 
Μαλτοδεξτρίνη σε στερεή 
κατάσταση και σιρόπι 
μαλτοδεξτρίνης, που περιέχουν  
κατά βάρος, σε ξερή κατάσταση, 
50 % φρουκτόζη 
 
Ζάχαρα και μελάσες, καραμελωμένα
 
 
 
Σιρόπι ινουλίνης 
 
Άλλα ζάχαρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται και το 
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή 
διιμβερτοποιημένο) και τα άλλα 
ζάχαρα και σιρόπια από ζάχαρα που 
περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή 
κατάσταση, 50 % φρουκτόζη 
 

20 070 20 070 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3053 1702 30 
1702 40 
 
 
 
 
 

 
1702 60 

Γλυκόζη και σιρόπι γλυκόζης, που 
δεν περιέχουν φρουκτόζη ή που 
περιέχουν κατά βάρος, σε ξερή 
κατάσταση, λιγότερο από 50 % 
φρουκτόζη, με εξαίρεση το 
ιμβερτοποιημένο ζάχαρο (ή 
διιμβερτοποιημένο) 
 
Άλλη φρουκτόζη και σιρόπι 
φρουκτόζης, που περιέχουν κατά 
βάρος, σε ξερή κατάσταση, 
περισσότερο από 50 % φρουκτόζη, 
με εξαίρεση το ιμβερτοποιημένο 
ζάχαρο (ή διιμβερτοποιημένο) 

10 000 10 000 

09.3054 2106 90 30 
 
 
 
2106 90 55 
 
 
 
2106 90 59 

Σιρόπια ισογλυκόζης, αρωματισμένα 
ή με την προσθήκη χρωστικών 
ουσιών 
 
Σιρόπια γλυκόζης και 
μαλτοδεξτρίνης, αρωματισμένα ή με 
την προσθήκη χρωστικών ουσιών 
 
Σιρόπια από ζάχαρα, αρωματισμένα 
ή με προσθήκη χρωστικών ουσιών 
(με εξαίρεση τα σιρόπια 
ισογλυκόζης, λακτόζης, γλυκόζης 
και μαλτοδεξτρίνης) 

2 000 2 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3055 Ex 1103 19 20 
 
1103 19 90 
 
 
 
 

1103 20 90 
 
 
 

1104 19 10 
1104 19 50 
1104 19 61 
1104 19 69 
 
 
 
1104 29 
 
 
 
 
 
 
 
1104 30 
 
 

Πλιγούρια κριθαριού 
 
Πλιγούρια και σιμιγδάλια 
δημητριακών (εκτός από σιτάρι, 
σίκαλη, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι 
και κριθάρι) 
 
Συσσωματώματα με μορφή σβόλων 
δημητριακών (εκτός από σιτάρι, 
σίκαλη, βρώμη, καλαμπόκι, ρύζι 
και κριθάρι) 
 
Σπόροι σιταριού, πλατυσμένοι ή σε 
νιφάδες 
Σπόροι καλαμποκιού, πλατυσμένοι 
ή σε νιφάδες 
Σπόροι κριθαριού, πλατυσμένοι 
Σπόροι κριθαριού, σε νιφάδες 
 
Επεξεργασμένοι σπόροι (π.χ. με 
μερική απόξεση του περικάρπιου, 
με ολική σχεδόν απόξεση του 
περικάρπιου και στρογγυλεμένα τα 
δύο άκρα τους, τεμαχισμένοι ή 
σπασμένοι), εκτός από βρώμη, 
σίκαλη ή καλαμπόκι 
 
Φύτρα δημητριακών, ολόκληρα, 
πλατυσμένα, σε νιφάδες ή 
αλεσμένα 

6 300 6 300 

09.3056 1107 
 
1109 

Βύνη, έστω και καβουρντισμένη 
 
Γλουτένη σιταριού, έστω και σε 
ξερή κατάσταση 

7 000 7 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3057 1108 11 
 
1108 12 
 
1108 13 

Άμυλα σιταριού 
 
Άμυλα καλαμποκιού 
 
Άμυλα πατάτας 

10 000 10 000 

09.3058 3505 10 10 
3505 10 90 
 
 
 

 
3505 20 30 
3505 20 50 
3505 20 90 

Δεξτρίνη και άλλα τροποποιημένα 
άμυλα κάθε είδους (με εξαίρεση τα 
εστεροποιημένα και 
αιθεροποιημένα άμυλα κάθε 
είδους) 
 
Κόλλες, περιεκτικότητας, κατά 
βάρος, ίσης ή ανώτερης του 25 % 
σε άμυλα κάθε είδους, δεξτρίνη ή 
άλλα τροποποιημένα άμυλα κάθε 
είδους 

1 000 1 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3059 2302 10 
2302 30 
2302 40 10 
2302 40 90 
 
 
 
2303 10 11 

Πίτουρα εν γένει και άλλα 
υπολείμματα, έστω και 
συσσωματωμένα με μορφή  
σβόλων, από το κοσκίνισμα, το 
άλεσμα ή άλλες κατεργασίες των 
δημητριακών (με εξαίρεση το ρύζι) 
 
Κατάλοιπα της αμυλοποιίας του 
καλαμποκιού (με εξαίρεση τα 
συμπυκνωμένα νερά μουσκέματος), 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες, που 
μετριέται σε ξερή ύλη, ανώτερης του 
40 % κατά βάρος 

16 000 16 000 

09.3060 0711 51 
 
 
 
 
 
 
 

 

2003 10  

Μανιτάρια του γένους Agaricus 
διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με  
διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο 
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 
προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 
ακατάλληλα για διατροφή στην 
κατάσταση που βρίσκονται 
 
Μανιτάρια του γένους Agaricus, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα 
αλλιώς παρά με ξίδι ή οξικό οξύ 

500 500 

09.3061 0711 51 
 

Μανιτάρια του γένους Agaricus 
διατηρημένα προσωρινά (π.χ. με 
διοξείδιο του θείου ή σε άλμη, 
θειωμένο νερό ή σε νερό στο οποίο 
έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 
χρησιμεύουν για να εξασφαλισθεί 
προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 
ακατάλληλα για διατροφή στην 
κατάσταση που βρίσκονται 

500 500 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3062 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή 
διατηρημένες αλλιώς παρά με ξίδι ή 
οξικό οξύ 

10 000 10 000 

09.3063 2009 61 90 
 
 
 
 
 
 
2009 69 11 
 
 
 
 
 
 
2009 69 71 
2009 69 79 
2009 69 90 
 
 
 
 
 
 
2009 71 
2009 79 

Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών), αξίας Brix που δεν 
υπερβαίνει το 30, αξίας που 
υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg 
καθαρού βάρους 
 
Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών), αξίας Brix που 
υπερβαίνει το 67, αξίας που δεν 
υπερβαίνει τα 22 ευρώ ανά 100 kg 
καθαρού βάρους 
 
Χυμοί σταφυλιών (στους οποίους 
περιλαμβάνεται και ο μούστος 
σταφυλιών), αξίας Brix που 
υπερβαίνει το 30 αλλά δεν 
υπερβαίνει το 67, αξίας που 
υπερβαίνει τα 18 ευρώ ανά 100 kg 
καθαρού βάρους 
 
 
Χυμοί μήλων 
 

10 000 10 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3064 0403 10 51 
0403 10 53 
0403 10 59 
0403 10 91 
0403 10 93 
0403 10 99 
0403 90 71 
0403 90 73 
0403 90 79 
0403 90 91 
0403 90 93 
0403 90 99 

Βoυτυρόγαλα, πηγμένo γάλα και 
πηγμένη κρέμα, γιαούρτι, κεφίρ και 
άλλα γάλατα και κρέμες πoυ έχoυν 
υπoστεί ζύμωση ή έχoυν καταστεί 
όξινα, έστω και συμπυκνωμένα, 
αρωματισμένα ή με προσθήκη 
φρούτων, καρπών ή κακάου 

2 000 2 000 

09.3065 0405 20 10 
0405 20 30 

Γαλακτοκομικές λιπαρές ύλες για 
επάλειψη, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε λιπαρές ουσίες ίσης ή 
ανώτερης του 39 % αλλά που δεν 
υπερβαίνει το 75 % 

250 250 

09.3066 0710 40 
0711 90 30 
2001 90 30 
2004 90 10 
2005 80 

Γλυκό καλαμπόκι 1 500 1 500 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3067 1702 50 

1702 90 10 

 

Ex 1704 90 99 
 
 
 
 
1806 10 30 
1806 10 90 
 
 
 
 
Ex 1806 20 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ex 1901 90 99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2101 12 98 
2101 20 98 

Φρουκτόζη χημικώς καθαρή 

Μαλτόζη χημικώς καθαρή 

 

Άλλα ζαχαρώδη προϊόντα, χωρίς 
κακάο, περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή 
μεγαλύτερης του 70 % 
 
Κακάο σε σκόνη, περιεκτικότητας 
κατά βάρος σε ζαχαρόζη ή 
ισογλυκόζη που μετριέται επίσης 
σε ζαχαρόζη ίσης ή ανώτερης του 
65 % 
 
Άλλα παρασκευάσματα που 
παρουσιάζονται είτε σε τεμάχια ή 
σε ράβδους, με βάρος που 
υπερβαίνει τα 2 kg, είτε σε υγρή ή 
πολτώδη κατάσταση ή σε σκόνη, 
κόκκους ή παρόμοιες μορφές, σε 
δοχεία ή σε άμεσες συσκευασίες με 
περιεχόμενο που υπερβαίνει τα 
2 kg, περιεκτικότητας κατά βάρος 
σε βούτυρο κακάου κατώτερης του 
18 % και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή 
ανώτερης του 70 % 
 
Άλλα παρασκευάσματα διατροφής 
από αλεύρια, πλιγούρια, 
σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή 
εκχυλίσματα βύνης, που δεν 
περιέχουν κακάο ή περιέχουν 
λιγότερο από 40 % κατά βάρος 
κακάο επί πλήρως απολιπανθείσας 
βάσης, και περιεκτικότητας κατά 
βάρος σε ζαχαρόζη ίσης ή 
ανώτερης του 70 % 
 
Παρασκευάσματα με βάση τον 
καφέ, το τσάι ή το ματέ 

2 000 2 000 
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Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

 
 
3302 10 29 

 

 
 
Μείγματα ευωδών ουσιών και 
μείγματα με βάση μία ή 
περισσότερες από αυτές τις ουσίες, 
των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για τις βιομηχανίες ποτών,τα οποία 
περιέχουν όλους τους γευστικούς 
παράγοντες που χαρακτηρίζουν ένα 
ποτό, και έχουν αποκτημένο 
αλκοολικό τίτλο κατ' όγκο που δεν 
υπερβαίνει το 0,5 % 

09.3068 1903 
 
 
 
 
 

1904 30 

Ταπιόκα και τα υποκατάστατα 
αυτής παρασκευασμένα από άμυλα, 
με μορφή  
νιφάδων, θρόμβων, κόκκων 
στρογγυλών, σκυβάλων ή με 
παρόμοιες μορφές 
 
Πλιγούρι από σιτάρι 

 

2 000 2 000 

09.3069 1806 20 70 
 
 
 
2106 10 80 
 
2202 90 99 

Παρασκευάσματα σοκολάτας 
γάλακτος σε κόκκους (chocolate 
milk crumb) 

Άλλα συμπυκνώματα πρωτεϊνών 
και ουσίες πρωτεϊνικής σύστασης 

Ποτά, μη αλκοολούχα, 
περιεκτικότητας κατά βάρος σε 
λιπαρές ύλες ίσης ή ανώτερης του 
2 % που προέρχονται από προϊόντα 
των κλάσεων 0401 έως 0404 

300 300 



 

EL 12   EL 

 

Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3070 2106 90 98 Άλλα παρασκευάσματα διατροφής 
που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού 

2 000 2 000 

09.3071 2207 10 
2208 90 91 
2208 90 99 
 
 
2207 20 

Αιθυλική αλκoόλη μη 
μετoυσιωμέvη 
 
 

Αιθυλική αλκοόλη και άλλα 
αποστάγματα, μετουσιωμένα, 
οποιουδήποτε τίτλου 

27 000 27 000 

09.3072 2402 10 
 

 
2402 20 90 

 

 

Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται 
και εκείνα με κομμένα τα άκρα) και 
πουράκια, που περιέχουν καπνό 

Τσιγάρα που περιέχουν καπνό, 
χωρίς γαρίφαλο 

2 500 2 500 



 

EL 13   EL 

 

Αύξων 
αριθ. 

Κωδικός ΣΟ Περιγραφή εμπορευμάτων Ποσότητα για την 
περίοδο 

ποσόστωσης από 
την έναρξη ισχύος 
του παρόντος 
κανονισμού έως 
τις 31.12.2014 

(σε τόνους καθαρού 
βάρους, εκτός αν 
ορίζεται άλλως) 

Ποσότητα 
για την 
περίοδο 

ποσόστωσης 
από 

1.01.2015 
έως 

31.12.2015 
(σε τόνους 
καθαρού 

βάρους, εκτός 
αν ορίζεται 
άλλως) 

09.3073 2905 43 

2905 44 

3824 60 

Μαννιτόλη 

D-Γλυκιτόλη (σορβιτόλη) 

Σορβιτόλη άλλη από εκείνη της 
διάκρισης 2905 44 

100 

 

100 

 

09.3074 3809 10 10 
3809 10 30 
3809 10 50 
3809 10 90 

Προϊόντα για το κολλάρισμα ή το 
τελείωμα, επιταχυντές βαφής ή 
προσκόλλησης χρωστικών υλών 
και άλλα προϊόντα και 
παρασκευάσματα (π.χ. είδη για 
κολλάρισμα παρασκευασμένα και 
παρασκευάσματα σταθεροποιητικά 
της βαφής), των τύπων που 
χρησιμοποιούνται στην 
κλωστοϋφαντουργία, στη 
βιομηχανία του χαρτιού, στη 
βιομηχανία του δέρματος ή σε 
παρόμοιες βιομηχανίες, που δεν 
κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού, με βάση 
αμυλώδεις ύλες 

2 000 2 000 

09.3075 0703 20 Σκόρδα, νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη 

500 500 

09.3076 1004 Βρώμη 4 000 4 000 

» 


