
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

 
Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Προβλεπόµενος στο άρθρο 32 της συνθήκης 
 

(1) 
Kλάση της 

ονοµατολογίας των 
Βρυξελλών 

(2) 
Περιγραφή εµπορευµάτων 

    Κεφάλαιο 1 Ζώα ζώντα 
    Κεφάλαιο 2 Κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα σφαγίων 
    Κεφάλαιο 3 Ιχθείς, µαλακόστρακα και µαλάκια 
    Κεφάλαιο 4 Γάλα και προϊόντα γαλακτοκοµίας. Ωά πτηνών. Μέλι 

φυσικόν 
    Κεφάλαιο 5  
    05.04 Έντερα, κύστεις και στόµαχοι ζώων, ολόκληρα ή εις 

τεµάχια, πλην των εξ ιχθύων τοιούτων 
    05.15 Προϊόντα ζωικής προελεύσεως, µη αλλαχού 

κατονοµαζόµενα ή περιλαµβανόµενα. Μη ζώντα ζώα των 
κεφαλαίων 1 και 3, ακατάλληλα διά την ανθρώπινη 
κατανάλωση 

    Κεφάλαιο 6 Φυτά ζώντα και προϊόντα ανθοκοµίας 

    Κεφάλαιο 7 Λαχανικά, φυτά, ρίζαι και κόνδυλοι, άπαντα εδώδιµα 

    Κεφάλαιο 8 Καρποί και οπώραι εδώδιµοι. Φλοιοί εσπεριδοειδών και 
πεπόνων 

    Κεφάλαιο 9 Καφές, τέιον και αρτύµατα (µπαχαρικά), εξαιρέσει του 
µατέ (κλάσις 09.03) 

    Κεφάλαιο 10 ∆ηµητριακά 

    Κεφάλαιο 11 Προϊόντα αλευροποιίας, βύνη, άµυλα, γλουτένη, ινουλίνη 

    Κεφάλαιο 12 Σπέρµατα και καρποί ελαιώδεις. Σπέρµατα, σπόροι σποράς 
και διάφοροι καρποί. Βιοµηχανικά και φαρµακευτικά φυτά. 
Άχυρα και χορτονοµαί. 

    Κεφάλαιο 13  

ex 13.03 Πηκτίνη  

    Κεφάλαιο 15  

    15.01 Λίπος χοίρειον υπό την ονοµασίαν “saindoux” και λοιπά 
χοίρεια λίπη, λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως. Λίπη 
πουλερικών λαµβανόµενα διά πιέσεως ή τήξεως 



    15.02 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών και αιγοειδών, ακατέργαστα 
ή τετηγµένα, περιλαµβανοµένων και των λιπών των 
λεγοµένων πρώτης εκθλίψεως 

    15.03 Στεατίνη, ελαιοστεατίνη, έλαιον του υπό την ονοµασία 
“saindoux” χοιρείου λίπους και ελαιοµαργαρίνη, άνευ 
προσθήκης γαλακτοµατοποιών ουσιών, άνευ αναµείξεως ή 
παρασκευής τινός 

    15.04 Λίπη και έλαια ιχθύων και θαλασσίων θηλαστικών, έστω και 
εξηυγενισµένα 

     15.07 Έλαια φυσικά µόνιµα, ρευστά ή αλοιφώδη, ακαθάριστα 
κεκαθαρµένα ή εξηυγενισµένα 

     15.12 Έλαια και λίπη ζωικά ή φυτικά υδρογονωµένα, έστω και 
εξηυγενισµένα, αλλ’ ουχί περαιτέρω επεξειργασµένα 

     15.13 Μαρµαρίνη, αποµίµησις χοιρείου λίπους (simili saindoux) 
και έτερα βρώσιµα λίπη παρασκευασµένα 

     15.17 Υπολείµµατα προκύπτοντα εκ της επεξεργασίας των 
λιπαρών ουσιών ή των ζωικών ή φυτικών κηρών 

    Κεφάλαιο 16 Παρασκευάσµατα κρεάτων, ιχθύων, µαλακοστράκων και 
µαλακίων 

    Κεφάλαιο 17  

    17.01 Σάκχαρις τεύτλων και σακχαροκαλάµου, εις στερεάν 
κατάστασιν 

    17.02 Έτερα, σάκχαρα, σιρόπια. Υποκατάστατα του µέλιτος, 
έστω και µεµειγµένα µετά φυσικού µέλιτος. Σάκχαρα και 
µελάσσαι κεκαυµέναι. 

    17.03 Μελάσσαι, έστω και αποχρωµατισµέναι 

    17.05(*) Σάκχαρα, σιρόπια και µελάσσαι, άπαντα αρωµατισµένα ή 
τεχνικώς κεχρωσµένα (περιλαµβανοµένης και της δια 
βανίλλης ή βανιλλίνης αρωµατισµένης σακχάρεως) 
εξαιρουµένων των χυµών οπωρών µετά προσθήκης 
σακχάρεως εις πάσαν αναλογίαν 

    Κεφάλαιο 18  

    18.01 Κακάον εις βαλάνους και θραύσµατα βαλάνων, 
ακατέργαστα ή πεφρυγµένα 

    18.02 Κελύφη, φλοιοί, µεµβράναι και απορρίµµατα κακάου 

    Κεφάλαιο 20 Παρασκευάσµατα οσπρίων, λαχανικών, οπωρών και ετέρων 
φυτών ή µερών φυτών 

    Κεφάλαιο 22  

    22.04 Γλεύκος σταφυλών, µερικώς ζυµωθέν, έστω και αν η 
ζύµωσις ανεστάλη καθ’ οιονδήποτε έτερον τρόπον, 
εξαιρέσει της διά προσθήκης οινοπνεύµατος 



    22.05 Οίνοι εκ νωπών σταφυλών. Γλεύκος εκ νωπών σταφυλών, 
ούτινος η ζύµωσις ανεστάλη τη προσθήκη οινοπνεύµατος 
(περιλαµβανοµένων και των µιστελιών) 

    22.07 Μηλίτης, απίτης, υδρόµελι και έτερα ποτά προερχόµενα εκ 
ζυµώσεως 

ex 22.08(*) 
ex 22.09(*) 

Αιθυλική αλκοόλη, µετουσιωµένη ή µη, οιουδήποτε 
αλκοολοµετρικού τίτλου, λαµβανόµενη από γεωργικά 
προϊόντα περιλαµβανόµενα στο παράρτηµα Ι της 
συνθήκης, εξαιρουµένων των αποσταγµάτων, ηδύποτων 
και ετέρων οινοπνευµατωδών ποτών, συνθέτων 
αλκοολούχων παρασκευασµάτων (καλουµένων 
συµπεπυκνωµένων εκχυλισµάτων) δια την Παρασκευή 
ποτών 

ex 22.10(*) Όξος εδώδιµον και υποκατάστατα αυτού εδώδιµα 

    Κεφάλαιο 23 Υπολείµµατα και απορρίµµατα των βιοµηχανιών ειδών 
διατροφής. Τροφαί παρεσκευασµέναι δια ζώα 

    Κεφάλαιο 24  

    24.01 Καπνός ακατέργαστος ή µη βιοµηχανοποιηµένος. 
Απορρίµµατα καπνού 

    Κεφάλαιο 45  

    45.01 Φελλός, φυσικός ακατέργαστος και απορρίµµατα φελλού. 
Φελλός εις θραύσµατα, κόκκους ή κόνιν 

    Κεφάλαιο 54  

    54.01 Λίνον, ακατέργαστον, µουσκευµένον, αποφλοιωµένον, 
κτενισµένον ή άλλως πως κατειργασµένον, µη όµως 
νηµατοποιηµένον: Στυπία και απορρίµµατα 
(περιλαµβανοµένου και του εκ της ξάνσεως νηµάτων, 
υφασµάτων ή ρακών προερχοµένου λίνου) 

    Κεφάλαιο 57  

    57.01 Κάνναβις (Cannabis, sativa) ακατέργαστος, µουσκευµένη, 
αποφλοιωµένη, κτενισµένη ή άλλως κατειργασµένη, αλλά 
µη νηµατοποιηµένη. Στυπία και απορρίµµατα καννάβεως 
(περιλαµβανοµένων και των προερχοµένων εκ της ξάνσεως 
νηµάτων, υφασµάτων ή ρακών) 

(*)  Κλάση που προστέθηκε από το άρθρο 1 του κανονισµού αριθ. 7α του Συµβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, της 18ης ∆εκεµβρίου 1959 (ΕΕ 7 της 
30.1.1961, σ. 71/61) 
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